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 הקדמה

 

חברי וחברות חבר הנאמנים, ידידים נכבדים, אנשי ונשות הסגל האקדמי והמנהלי, 

  סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

כולנו  הבמיוחד שב תחגיגי ו של אוניברסיטת חיפה הוא נקודת ציוןמושב חבר הנאמנים המ"

ראשית  -כנס השנה כשברקע כאחד, נפנה יחד את מבטינו  לעבר העתיד. חבר הנאמנים מת

 קמפוסי-התכנית האסטרטגית להפיכתה של אוניברסיטת חיפה למוסד אקדמי רב יישומה של

מולטיברסיטה, ובהשראתו של החזון הנועז אשר יתווה את התפתחותה בשנים הבאות.  -

התכנית היא שאפתנית אך בת השגה, והיא תיושם מתוך מעוף ויצירתיות וגם מתוך אחריות. 

 ך ידע וניסיון, לצד רצון עז לחדש, לפרוץ דרך ולהתפתח. מתו

תכנית החומש רחבת ההיקף שלקחנו על עצמנו ואשר יוצאת לדרך בימים אלה ממש, תביא 

, במלאת יובל להיווסדה. המודל 2022עם השלמתה, לשינוי פניה של האוניברסיטה בשנת 

קמפוסי שאנו רואים בעיני רוחנו, מותאם לעולם האקדמי הדינאמי -האוניברסיטאי המולטי

שורר בו, אקלים המאופיין בטשטוש הגבולות שבין תחומי והמשתנה ולאקלים הבינתחומי ה

. המודל החדש עולה בקנה אחד גם עם )הכשרה מחדש(reskilling ידע שונים ובצורך גובר ב 

ריענון מיצובה של האוניברסיטה ובידולה ביחס למתחרותיה בזירה האקדמית. יישום התכנית 

הלימודים שהוא מעניק לגוף  צפוי להאיץ את צמיחתו של המוסד ולהעשיר את חווית

הסטודנטים המגוון המאפיין אותו. אנו צופים כי עם סיומו של התהליך, האוניברסיטה תהפוך 

אבן שואבת עבור הסטודנטים והחוקרים המבטיחים ביותר וכר  -למולטיברסיטה של ישראל 

 פורה של ידע וחדשנות. 

לאורכם ולרוחבם של חיפה המודל האוניברסיטאי המבוזר, משלב פורטלים הממוקמים 

והגליל ואשר יגיעו עד לסין הרחוקה. כל אחד מן הפורטלים יציע שפע של הזדמנויות אקדמיות 

והתמחויות מחקריות כך שמרחב העשייה הכולל  של האוניברסיטה ישלב הוראה ומחקר 

בע, רפואה, מדעי הים ומדעי הט-מדעי הרוח וביו -ברמה בינלאומית במגוון רחב של תחומים 

גם בתחומי  כמובינה מלאכותית והנדסה ניהול וחינוך, ביוטכנולוגיה ומדעי הבריאות, משפט, 

 .ביואינפורמטיקה וכלכלה התנהגותית כגוןהמפגישים בין עולמות תוכן שונים ידע מתפתחים 

להנגשת השכלה אוניברסיטאית לפריפריה הצפונית, הוא יתמוך גם תורם ריבוי הפורטלים 

ברתית של אוכלוסיית הפריפריה ובחיזוק מעמד הביניים, ויעודד פעילות אקדמית במוביליות ח

רב תחומית ושיתופי פעולה אינטרדיסציפלינריים. כמוסד אקדמי ראשון בישראל אשר יפעל 

 המהווה תחומי מוביל -את מעמדה כמוסד מחקר רבמבססת במתכונת זו, אוניברסיטת חיפה 

 צפון הארץ. כל מרחב של   זרז להתפתחותו הכלכלית ולחיזוקו
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אני תקווה כי לצד פיתוחה הפיסי והאקדמי, תמשיך האוניברסיטה שלנו להוות  מיקרוקוסמוס 

מודל לקהילה ערכית המטפחת הוות של הפסיפס החברתי, האתני והתרבותי של ישראל ול

 לכידות, סובלנות, וכבוד הדדי.

המזוהה עם האוניברסיטה ומהווה בית במסגרת התכנית ימשיך הקמפוס שעל הר הכרמל, 

מכונים ומרכזי מחקר, לשמש כקמפוס  69-בתי ספר ו 8חוגי לימוד,  56פקולטות,  7עבור 

סגל ההוראה הגדלת הראשי וכמטה מנהלי. באמצעות קליטה ושילוב מכללות קיימות, 

אקדמי רכז למ, אוניברסיטת חיפה תהפוך והתרחבותו של מנעד תחומי המחקרוהמחקר, 

 פורטלים נוספים: 6פי התכנית -כלול עליאשר  רב השפעה אזורי ובינלאומי

 –, קיבוץ שדות ים, אשדוד ועכו(המכון לחקר ימים ואגמיםפורטל מדעי הים )           •

הקמתן של שלוחות בית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים מאפשרת הרחבה משמעותית של 

ימיים, בחוג ע"ש -פעילות המחקר בחוג לביולוגיה ימית, בחוג ע"ש שטראוס למדעים גיאו

זכייתה של   האטר לטכנולוגיות ימיות ובחוג לציביליזציות ימיות. השלוחות הוקמו במסגרת

 7הקונסורציום לחקר הים התיכון, בזכות תרומת קרן הלמסלי בסך האוניברסיטה בהובלת 

והן כוללת בין היתר סדנא לחקר הים העמוק ותרומות קרן קאהן וקרן קראון, מיליון דולר 

בית הספר ( המשמשות את  ROV ,AUVוארבע מעבדות מחקר המצוידות בציוד ימי משוכלל )

 . ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים

יחודי עליו חתמה האוניברסיטה בשנה החולפת לשיתוף פעולה עם בהמשך להסכם הי

, במזרח הים התיכוןמערך תצפית וניטור ימי ראשון מסוגו  הוקם, Texas A&Mאוניברסיטת 

מצופי ניטור ימיים למים רדודים ועמוקים, ומדידים אוקיינוגרפיים, ביולוגיים, הכולל 

בזמן אמת בחדר הבקרה מוצגים טור ממערך הנישנאספים ואקוסטיים שונים. הנתונים 

והם מאפשרים לשתי שהוקם למטרה זו בבית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים, 

בחינה משותפת של דרכים לעצירת הזיהום בים התיכון, ולמניעת אסונות האוניברסיטאות 

 אקולוגיים. 

 בשנה החולפת הוחל – פורטל הביוטק ומדעי הבריאות, הקריה הרפואי רמב"ם •

עם המרכז הרפואי רמב"ם  האסטרטגי אשר נחתם שנה קודם לכן הסכםה ביישומו של

קומות המגדל  20מתוך   6  בלב הקריה הרפואית. 'מגדל תגליות הבריאות'במסגרתו יוקם 

יוקדשו למעבדות חוקרים של אוניברסיטת חיפה. הקמתו של המגדל תמומן באמצעות גיוס 

 משאבים משותף לאוניברסיטה ולמרכז הרפואי רמב"ם בישראל ובעולם. 

שילוב פעילות המחקר של האוניברסיטה בקריה הרפואית יוצר הזדמנות היסטורית לשיתוף 

שה מוסדות אקדמיים ומקצועיים מובילים: בית החולים רמב"ם, פעולה הדוק בין שלו

אוניברסיטת חיפה ובית הספר לרפואה של הטכניון הפועל בקרבת מקום. הסמיכות הפיסית 

תאפשר לשלושת המוסדות שיתוף בתשתיות ובאוצר רחב של ידע, לצורך פיתוח ומימוש 

יקנה למרכז יתרונות ייחודיים תכניות מחקר משותפות. השילוב בין גופי הרפואה והמחקר 

 ורמה מדעית ומקצועית אשר אינה נופלת מזו של מרכזים דומים בעולם. 
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המרכז יאפשר שיתוף פעולה ביישום הידע הבסיסי ושילובו בפיתוחים טכנולוגיים אשר יתרמו 

לשיפור איכות החיים ולבריאות הציבור בקרב תושבי חיפה והצפון בפרט. כמו כן, קיומו של 

רכז יתמוך בביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד משיכה מדעי, והוא יהווה מנוע לפיתוח המ

תעשיות וטכנולוגיות עתירות ידע. הפעילות שתתקיים בו תביא לצמיחה כלכלית ומדעית, 

ותהווה מקור משיכה לחוקרים ישראלים וזרים ואף לחוקרים ישראלים שפעילותם המחקרית 

 הארץ. מתקיימת כיום מחוץ לגבולות

ה יהקמתו של מגדל התגליות תמומן באמצעות קמפיין משותף של אוניברסיטת חיפה והקר

בזכות תרומה משמעותית כי הרפואית רמב"ם לגיוס משאבים בארץ ובחו"ל. אנו מקווים 

כבר בחודש אוגוסט להקמתו של המגדל   עבודות הבנייהשהתקבלה מקרן הלמסלי, יחלו 

 הקרוב.

יוקם באמצעות שילוב פעילותה של מכללת  – נדסה בכרמיאלפורטל מקצועות הה •

בראודה בכרמיאל והפיכתה לקמפוס אוניברסיטאי ללימודי הנדסה שיציע הזדמנות -אורט

אקדמית איכותית לסטודנטים מהגליל וירחיב את תרומתה של האוניברסיטה להתעצמותה 

קרן הקיימת לישראל, של תעשיית ההייטק הישראלית. התכנית מתאפשרת בתמיכת ות"ת, ה

את השטחים אשר הקצתה המשתתפת במימון בניית מעונות סטודנטים, ועיריית כרמיאל 

 הנחוצים.

יוקם באמצעות שילוב פעילותה של מכללת ויצו  – פורטל העיצוב בעיר התחתית •

ידי הות"ת -שבמושבה הגרמנית והפיכתה לפקולטה לעיצוב ואדריכלות. התכנית נתמכת על

הקמתו של פורטל זה  וממשלת ישראל אשר התחייבה להקצות לפרויקט מימון ביניים.

  .בית המשפט בהתאם לפסיקתמתעכבת לפי שעה 

פורטל זה, שהינו פעיל ושוקק כבר כיום, ממוקם  – תהמידע בעיר התחתיפורטל  •

בסמוך לנמל חיפה, בשוליה הדרומיים של העיר. הפורטל משמש כיום בעיקר תכניות לימוד 

כי אני שמח לבשר בהקשר זה  לתארים מתקדמים והפעילות המתקיימת בו עתידה להתרחב.

שנה של  50ם למשך לאחרונה חתמה האוניברסיטה על הסכמים עם עיריית חיפה לחכירת

מבנים אלה יהוו תוספת  .16הנמל ובניין  4בניין פלמר  :שני מבנים נוספים בעיר התחתית

הנמל בניין  חשובה ומשמעותית לחיזוק וביסוס נוכחותו ומעמדו של קמפוס העיר התחתית.

אל  יוקדש על שם דילן טאובר כהוקרה לקרן משפחת לסלו טאובר על תרומתה הנדיבה. 16

הבניינים החדשים הממוקמים בסמיכות למוקדי תעשיית ההייטק, יועברו תחום מערכות 

 המידע, מדעי המחשב ומדעי הנתונים. 

מחיפה ועד  תרחיב פעילותה עם הקמתו של פורטל זה, האוניברסיטה  – פורטל  סין •

רסיטה שנחאי, בייג'ינג, והאנגג'ואו. במסגרת שיתוף הפעולה אשר נחתם, תקים האוניב

תשתיות פיסיות ומחקריות שיהוו בסיס לשיתוף פעולה אקדמי עם חוקרי  ECNUהסינית 

, מדעי המוח (ביג דאטהמדעי הנתונים )אוניברסיטת חיפה בעיקר בתחומי סטטיסטיקה ו

 ומדעי הים. 
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התפיסה המבנית החדשה המונחת בבסיס תכנית החומש של אוניברסיטת חיפה תתמוך 

את מעורבותה ואת ותבסס י והמגוון החברתי שהיא מכלילה, בהעשרת המרחב האקדמ

. ריבוי ואף מעבר לים במרחב הגלילי כולו ,מחויבותה האזרחית והתרבותית ברחבי העיר חיפה

לאוניברסיטה לממש את מחויבותה להכשרת הדור הבא של אנשי מקצוע, מאפשר הפורטלים 

לסייע להם במימוש ובמיצוי הפוטנציאל חוקרים ואנשי אקדמיה במגוון רחב של תחומי ידע, 

ולקדם את ייצוגם של מיעוטים אתניים וסוציולוגיים במרחב העשייה היצירתית של שלהם 

 אפ הישראלית. -אומת הסטרט

אני מצפה בכיליון עיניים לחלוק עמכם את החזון המאתגר ומעורר ההשראה הזה ומייחל 

 לשותפותכם לדרך, לתמיכתכם ולעצותיכם הטובות.
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 פיתוח אקדמי
 

 

בשנים האחרונות משקיעה האוניברסיטה מאמץ בשיפור מתמיד בכל הנוגע לאיכות מדעית 

ומצוינות מחקרית. לנגד עיננו הופכת האוניברסיטה לאחד ממוסדות המחקר המובילים 

השנה בישראל, וכבר כיום היא נחשבת למצטיינת ביותר בתחומים אקדמיים מסוימים. גם 

זכינו לראות את פירות עבודתם של חברי הסגל הצעירים שלנו הזוכים במענקים יוקרתיים 

 ובהכרה בינלאומית.

 

חדשה. מהלכים חשובים ומרחיקי לכת אשר  תקופה של בפתחה עומדים ספק ללא אנו

הותנעו בשנה החולפת, ישפיעו על עתידה של האוניברסיטה וישנו את פניה. במטרה 

מהפכה הטכנולוגית ועם השינויים החלים בעקבותיה בשוק העבודה, השיקה להתמודד עם ה

. במוקד שיטת המולטיברסיטה עומדת 'מהפכת המולטיברסיטה' האוניברסיטה השנה את

ההבנה כי שוק העבודה של העתיד ידרוש ידע רב תחומי וארגז כלים הכולל יכולות רחבות, 

שבירת החומות  -ת הפיתוח האקדמי שלנו  בנוסף להתמחויות ספציפיות.  מכך נגזרת משימ

הקיימות ויצירת שילובים בין תחומי ידע שונים אשר לכאורה אינם קשורים זה לזה, אולם 

עשויים לתת מענה לצורך ממשי בסביבה עתירת ידע ומידע, ואף לפתוח פתח ליצירת תחומי 

נה להקנות ידע חדשים לגמרי.  כמולטיברסיטה, אחת ממטרותינו המרכזיות כיום הי

גמישות מחשבתית,  -לסטודנטים כלים אשר יאפשרו לכל תחום להפרות את התחום האחר 

יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת לעבד נתונים ולדעת כיצד להשתמש בהם בכל פעם 

בצורה שונה. כדי לעמוד בהתחייבות זו, בנוסף לשילובים חדשניים בין תחומי ידע, הלימודים 

חיפה יכללו קורסים רב תחומיים אשר יקנו כלים לשילוב בין התחומים הלכה באוניברסיטת 

למעשה. בנוסף, לכל סטודנט תהייה אפשרות להשתתף בסמינר שיתקיים במרכז מחקר של 

האוניברסיטה. השתתפות בסמינרים מסוג זה תהווה הזדמנות נוספת, הן להתנסות בכלים 

ויות  שישפרו את יכולתם של התלמידים מעשיים למחקר רב תחומי, והן לרכישת מיומנ

להשתלב בשוק העבודה. בימים אלה, אנו שוקדים על בניית תכנית לימודים שתהווה אשכול 

בתחום מדעי הנתונים. אשכול זה, יינתן בנוסף ללימודים במסגרת החוגים השונים במדעי 

 גיטלית.הרוח והחברה, ויאפשר לסטודנטים לרכוש מיומנות ואוריינות חישובית ודי

 

תהליך האיחוד של מכללות עם אוניברסיטאות שמובילה המועצה להשכלה במסגרת 

, מקיימת האוניברסיטה מגעים לשילוב מכללת אורט בראודה למקצועות ההנדסה, גבוהה

ולהרחבת קמפוס הנמל שבו יוקם בין השאר מרכז מחקר אשר יעסוק בבריאות דיגיטלית. 

בנוסף, נמשך השנה שיתוף הפעולה ההדוק עם הקריה הרפואית רמב"ם להקמתו של 'מגדל 

של חוקרי האוניברסיטה בתחום מדעי הטבע תגליות הבריאות' אשר יאפשר את פעילותם 

 ומדעי הרווחה והבריאות בלב הקריה הרפואית. 

מהלכים אסטרטגיים אלה, יחזקו את היכולות האקדמיות של האוניברסיטה, יאפשרו לנו 

להשלים ולהרחיב את המגוון האקדמי המוצע ולהטמיע את ההשכלה האוניברסיטאית בגליל 

 ן כולו. לצורך חיזוק ופיתוח של הצפו
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 בארץ מחקר מוסדות עם אסטרטגיים פעולה מספר שיתופי חתמה על האוניברסיטה

בין הדוגמאות  .ובכלל נבחרים בתחומים התפתחותה האקדמית , אשר יתמכו בהאצתובעולם

הבולטות בהקשר זה ניתן למנות הסכם שנחתם  עם אוניברסיטת מרילנד והסכם נוסף, עם 

אוניברסיטת אוסטין טקסס. בנוסף, הגדלנו השנה את מספר ההסכמים במסגרת תכנית 

ארסמוס+ של האיחוד האירופי, במטרה להגביר את הפעילות בתחום חילופי סטודנטים 

שבסאו פאולו  FAPESPאוניברסיטת עולה של האוניברסיטה עם שיתוף הפוחילופי סגל. 

הורחב השנה עם הצטרפותם של חוקרים נוספים לפעילות המשותפת, בתמיכת לשכת 

 הרקטור ורשות המחקר. 

 

השנה נמשך גם המאמץ לקידום הקשרים האקדמיים שלנו עם סין, במטרה להפוך למוסד 

בין שתי המדינות. למרכז המחקר המשותף  אקדמי אשר יהווה גשר מרכזי של מחקר משותף

כבר נבנה בניין ייעודי בקמפוס היוקרתי בשנחאי  ECNUלאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטת 

  אשר יפתח בחודש יולי השנה.

 

התכנית הרב שנתית לפיתוחה האקדמי של אוניברסיטת חיפה, תואמת את מטרות תכנית 

דת בתחומים של מדעי הרוח הדיגיטליים, מדעי ידי ות"ת והיא מתמק-החומש כפי שהוגדרו על

 הנתונים, מדעי המחשב, מערכות מידע ואוריינות חישובית בהוראה ובמחקר. 

 

גיוס חברי סגל מצטיינים מהווה אבן יסוד בבניית קהילת מחקר גיוס חברי סגל חדשים: 

חוקרות וחוקרים צעירים ומצטיינים ממיטב  32מצטיינת. בשנה החולפת קלטנו 

, סטנפורד, מק'גיל, מרילנד, פנסילבניה, NYUהאוניברסיטאות ומכוני המחקר בעולם: ברקלי, 

אוניברסיטת וושינגטון, בריטיש קולומביה ועוד. אחת ההוכחות לקליטות המוצלחות של 

לא שגרתי של מענקי  חוקרים מהשנים האחרונות עולה מהזכיות של חברי הסגל שלנו במספר

מחקר בולטים. בשנה הקרובה תמשיך האוניברסיטה במאמץ לגיוס מדענים מצטיינים, תוך 

 . מתן עדיפות לתחומים טכנולוגיים, מדעי הנתונים, מדעי הים ומדעי הרווחה והבריאות

 

לצד מהלכיה לטיפוח מצוינות מחקרית, האוניברסיטה ממשיכה  הוראה מתוקשבת:

הוראה מתקדמות ובעיקר בהוראה מתוקשבת. היחידה להוראה נתמכת להשקיע בשיטות 

מחשב ממשיכה לפתח כל העת קורסים מתוקשבים נוספים המשולבים במגוון רחב של חוגים 

ותכניות לימודים. בעקבות זכייה בקול הקורא של הות"ת, החלה היחידה לפתח חמישה קורסי 

Mooc יים, המצטרפים לקורס ה)קורסים מקוונים מרובי משתתפים( בינלאומ-Mooc   הראשון

של פרופ' שיזף רפאלי אשר מופעל בשנה"ל תשע"ח. פיתוחם של חמשת הקורסים יושלם עוד 

הנוכחית והם יופעלו לראשונה בשנת הלימודים תשע"ט. במהלך  ת הלימודיםבמהלך שנ

-ל כקורסים מתוקשבים בהם צפוי ללמוד מספר שיא ש 100-השנה הופעלו באוניברסיטה כ

נרשמים. הגידול במספר הקורסים תואם את תכנית החומש של הות"ת המייחדת  12,000

משאבים לפיתוח ההוראה המתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות. אוניברסיטת חיפה 

 נמצאת כיום בין המוסדות המובילים בהקשר זה.
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 1,200 –מדי שנה כ  לומדים: בבית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת חיפה בינלאומיות

סטודנטים מלמעלה מארבעים מדינות מכל רחבי העולם.  בית הספר הבינלאומי מקדם מאות 

 הסכמים בינלאומיים.  390-מוסדיים וחתם עד כה על קרוב ל-יוזמות לשיתופי פעולה בין

אוניברסיטת חיפה מקיימת מדי שנה מאות כנסים בינלאומיים והיא מחזקת מאוד מעמדה 

 ביבשת אמריקה, באסיה ובאפריקה.  באירופה,

האוניברסיטה מייחסת חשיבות רבה לדירוגה בדירוגים האקדמיים של האוניברסיטאות בעולם 

 ונוקטת לאחרונה בצעדים משמעותיים לקידום מיקומה בדירוגים אלה. 

 

האוניברסיטה משקיעה מאמץ רב מיוצגות: -נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות תת

בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, ולמועמדים מקרב המגזר הערבי ומקרב 

יוצאי אתיופיה, הן על ידי הכנת הסטודנטים ללימודים גבוהים במסגרת קורסי "צעד לפני 

כולם" למשל, והן על ידי ליווי המוענק לסטודנטים אלה במהלך לימודיהם, בין היתר 

 מצעות קורסי עזר בעברית ואנגלית, שיעורי תרגול ושיעורי עזר פרטניים.   בא

 

 7,792סטודנטים לתואר ראשון,  7,855לומדים באוניברסיטה  בשנה"ל תשע"חסטודנטים: 

סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה.  163-תלמידי דוקטורט ו 1,471סטודנטים לתואר שני, 

בלה במטרה להביא לשיפור בפוטנציאל האקדמי של ספי הק מגמת העלייה שלהשנה נמשכה 

הסטודנטים הנקלטים בשלושת התארים. במסגרת יעד זה, העניקה האוניברסיטה מלגה 

במגוון לפחות מעל הסכם החוגי,  10%שהציון הפסיכומטרי שלהם הוא למועמדים ללימודים 

 רחב של חוגים. 

 

מידים מצטיינים המשלימים את בשנה החולפת נפתחה באוניברסיטה תכנית לימודים לתל

מדעי הרוח פקולטות לחוגים ב 12-התכנית מיושמת ב לימודיהם לתואר בוגר בשנתיים.

סמסטרים במהלך שנתיים. התכנית הוצגה בפני  6והחברה בהם הלימודים מתפרסים על פני 

 המועצה להשכלה גבוהה וזכתה באישורה. 

 

ותורמת לפיתוח מנהיגות מחקרית באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים מעודדת מצוינות 

פורום חדש וייחודי לטיפוח תלמידי מחקר ולהקניית 'אוריינות מחקרית'  –פורום 'הנבחרת' 

בקרב דוקטורנטים מצטיינים. התכנית כוללת תמיכה כלכלית באמצעות מלגות ומענקי מחקר 

מדעי החברה את ותכניות העשרה מגוונות. בנוסף מפעילה רל"מ בשיתוף עם הפקולטה ל

 תכנית "עידית" לדוקטורנטים מצטיינים.

 

במסגרת אגף מנהל תלמידים הוקם מערך שיווק שפעילותו הניבה השנה גידול משמעותי 

בשיעור מימוש ההרשמה לאוניברסיטה. בשנת הלימודים תשע"ח הוכפל תקציב הפרסום של 

תוגבר הסגל המנהלי של  בנוסף,₪. מיליון  2-אגף מנהל תלמידים והוא עמד על  למעלה מ

 המערך בשלושה תקנים נוספים.   
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 רשות המחקר
 

 

פעילותם הנמרצת של חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר בעשייה המחקרית,  הניבה 

המשכיות במגמת העלייה המסתמנת בשנים האחרונות, בחלקה של אוניברסיטת חיפה 

 6.98%)לעומת  7.32%שנה על במודל המחקר של ות"ת. חלקה של האוניברסיטה עמד ה

במודל תשע"ז(, הישג אשר התבטא גם בהגדלת השיפוי שהוענק לאוניברסיטה בגין מודל 

ידי ות"ת בחמישה -המחקר. לכך נוספו השנה מענקי הצטיינות שהוענקו לאוניברסיטה על

 תחומים, בגין פרסומים או זכייה במענקי מחקר. 

 

, ואילו ההקצבה לה 16% -המחקר הארצי של ות"ת בכבחמש השנים האחרונות גדל תקציב 

-במהלך העשור החולף )תשס"ז .50% -זוכה אוניברסיטת חיפה עלתה בשיעור משולש 

(, 7.32%-ל 4.35%-)מ 70%-תשע"ח(, גדל חלקה של אוניברסיטת חיפה במודל המחקר בכ

 שיעור הגידול הגבוה ביותר מבין כל האוניברסיטאות.

מיליון ש"ח שהתווספו לתקציב מודל המחקר של  14ון מתוך מילי 10-מקורם של כ

האוניברסיטה בשנת תשע"ח, הוא  בשיפור תפוקות המחקר היחסיות של האוניברסיטה, 

מיליון ש"ח הנוספים, נובעים מגידול  4-כ בעיקר ברכיב הפרסומים והזכיות בקרנות תחרותיות.

 7.7-האוניברסיטה בפרסומים, בשיעור של כמקור עליית חלקה של  תקציב המחקר הארצי.

מיליון ש"ח, הנו בהפחתת מספר הפרסומים של בעלי מינוי קליני במוסדות שבהם פועלים 

 בתי ספר לרפואה.

 

 23%-כ מסך הכנסות מודל המחקר של אוניברסיטת חיפה נובעים מרכיב הפרסומים; 60%-כ

 –ות ואחרות(. מקורם של למעלה מ מן ההכנסות נובעים מרכיב מענקי מחקר )קרנות תחרותי

מן ההכנסות ממענקי מחקר, הוא קרנות תחרותיות, נתון אשר עולה בקנה אחד עם  75%

שחל השנה בחלקה של אוניברסיטת חיפה ברכיב הקרנות  15%הגידול בשיעור של 

 התחרותיות.

 

ילה לצד המנגנונים הקיימים, רשות המחקר מפע פעילויות רשות המחקר לעידוד המחקר:

השנה תמריצים חדשים, אשר תכליתם לייצר סדר יום מחקרי משותף ומעודכן ולהמשיך את 

תנופת העלייה במודל המחקר הניכרת בשנים האחרונות. תכנית התמריצים לעידוד המחקר 

 מייצגת את עמדת ההנהלה בדבר החשיבות המיוחסת לפעילות המחקר באוניברסיטה. 

 

חוקרים במימוש פוטנציאל המחקר שלהם ולהמשיך במגמת מנגנוני התמרוץ נועדו לסייע ל

פי מודל התמרוץ -העלייה בהיקפן ובאיכותן של תפוקות המחקר של האוניברסיטה. על

הנוכחי, מתורגמת פעילותם של חברות וחברי הסגל לכדי שיפוי פקולטטי בגין תרומתם 

י הסגל בפקולטות היחסית להכנסות ממודל המחקר. לכך נוסף מענק ייעודי שמקבלים חבר

 אשר זכו לאות הצטיינות מהות"ת. 
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רשות המחקר, בראשות סגן הנשיא והדיקן למחקר, פעלה בשנה החולפת ביתר שאת לעידוד 

חברי סגל להגיש הצעות מחקר ולפרסם מחקריהם בכתבי עת המדורגים כבעלי מדד השפעה 

(IFגבוה. בנוסף לניהול מערכת תמריצים הכוללת קידום, תוספו ) ת מחקר בהתאם לתקנון

הות"ת וכד', קיימה רשות המחקר סדנאות לכתיבת מענקי מחקר, חשפה בפני חברי הסגל את 

היצע ההזדמנויות וכיוונה אותם לקרנות התחרותיות; הרשות קיימה מפגשים יזומים עם ראשי 

קרנות מחקר, השקיעה מאמצים בחיזוק הקשר עם גופים ממשלתיים וקרנות ממשלתיות, 

יקה מענקי גישוש ופרסים לחוקרים מצטיינים. בנוסף, השתתפו נציגי רשות המחקר והענ

במועצות פקולטה ובישיבות החוגים, לצורך איתור חברי סגל העשויים לשמש כנציגים 

(, וערכו ביקורת חיצונית מקדמית להגשה לקרנות מרכזיות ERCמתאימים לקרנות ייחודיות )

 (.DIP)כגון 

 

כלל המנגנונים הקיימים באוניברסיטה לקידום מהווים רק חלק מלעיל  התמריצים המתוארים

המחקר. האוניברסיטה תומכת במחקר במגוון אופנים נוספים, בין היתר, באמצעות תוספות 

מחקר, הכשרת שטחי מחקר, רכישת ציוד מחקר, מלגות לתלמידי מחקר, הגדלת תקציב 

ותם המחקרית של חוקרי האוניברסיטה הספרייה, ועוד, כך שהתקציב המופנה לעידוד פעיל

 מסתכם בעשרות מיליוני ש"ח בשנה.
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חוקרים אשר קיבלו  32במהלך שנת תשע"ז נקלטו באוניברסיטה  קליטת חברי סגל חדשים:

מענקי הזנק בסך כולל של כמיליון דולר. בנוסף, הושלמו מענקי קליטה לחוקרים שנקלטו 

 ן דולר נוספים.באוניברסיטה בשנת תשע"ו בסך כמיליו

 

 זכיות במענקי מחקר:

ISF and NSFC סיני למחקר משותף בתחומי מתמטיקה, מדעי -)שיתוף פעולה ישראלי

 10מש"ח מתוך  1 -מענקים בסך כ 5אושרו  -טכנולוגיה ומדעי כדור הארץ( -המחשב, ננו

מון שמאי צורי הצעות שהוגשו. החוקרים הזוכים: פרופ' אדי ברקאי )החוג לביולוגיה( , פרופ' סי

דן צ'רנוב )החוג לביולוגיה  פרופ')החוג לפסיכולוגיה(, ד"ר חנוך קפצן )החוג לנוירוביולוגיה(, 

 ימית(, ד"ר ערן גפן )החוג לביולוגיה, מכללת אורנים(.

 

. החוקרים (הצלחה 38%הצעות שהוגשו ) 13מענקים מתוך  5אושרו  -משרד התשתיות 

צ'רני למדעי הים: ד"ר ניקולס וולדמן, ד"ר יצחק מקובסקי, הזוכים מבית הספר ע"ש ליאון 

 ומהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה: ד"ר דלית בוקמן, וד"ר מוטי זוהר.

 

ISF  מיליון ש"ח כל אחד,  3.5בסך  גדוליםאושרו שני מענקים  –בשיתוף עם משרד החינוך

פרופ' יעל קלי, פרופ' דני לשתי קבוצות חוקרים מהפקולטה לחינוך בנושא למידה משמעותית: 

בן צבי וד"ר יותם הוד, וכן למחקרם של: פרופ' עפרה מייזלס, פרופ' רוזה לייקין וד"ר שירי 

 לביא.

 

BSF-NSF לאומית למדע של ישראל וארה"ב, והקרן הלאומית -)שיתוף פעולה בין הקרן הדו

 ולטה לחינוך.דולר לד"ר יפית גבאי מהפק 280,000אושר מענק בסך  –למדע של ארה"ב( 

 

ש"ח לפרויקט ייחודי בנושא שביל הים  660,000אושר מענק בסך כולל של  -יד הנדיב 

 בראשות פרופ' נגה קולינס קריינר.

 

הצלחה(. המשמעותי  32%הצעות שהוגשו ) 31מענקים מתוך  10אושרו  -משרד המדע 

קול קורא בנושא  לוין במסגרת–מביניהם, בסך כשני מיליון ש"ח, הוענק לפרופ' גל ריכטר

 רפואה מותאמת. 

 

ד"ר עודד קלויר, מהחוג לפסיכולוגיה, אשר נקלט באוניברסיטת חיפה בשנת תשע"ז זכה 

מענק בסך  –ישראל למחקר ופיתוח( -)קרן גרמניה GIFהשנה בכמה מענקים מרשימים: 

: מעבדה לחוקר חדש בסך שנים; 4ש"ח למשך  1,214,400מענק בסך  – ISFיורו;  200,000

למשך  70,000$)מטעם הקרן לחקר המוח וההתנהגות( בסך  NARSADש"ח; מענק  812,790

 שנתיים.
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 שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי:

 

  השנה אירוע ליל המדענים גם במסגרת תכנית המחקר של האיחוד האירופי התקיים

אורחים הגיעו לקמפוס כדי ללמוד מקרוב  5,000-כ ."2050הקוד האנושי "בנושא 

אודות מחקרים המתקיימים באוניברסיטה. האירוע התקיים בשיתוף עם תכנית מארי 

 קירי של האיחוד האירופי. 

  מענקERC STG (Starting Grant בסך )מיליון יורו הוענק לד"ר טלי מס מהחוג  1.5

 לביולוגיה ימית.

  לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר, מוביל מאגד מחקר במימון ד"ר רועי דיאמנט מהחוג

האיחוד האירופי בשיתוף חוקרים מספרד, גרמניה ואיטליה, ד"ר דרור אנג'ל מהחוג 

   לציויליזציות ימיות שותף במאגד מחקר אחר הממומן במתכונת דומה.

  פרופ' ערן טאובר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית שותף במאגדCINCHRON 

(Comparative INsect CHRONobiology במסגרת תכנית)ITN (Innovative 

Training Networks )-  לחילופי סטודנטים לתארים מתקדמים, המתקיימת במסגרת

 תכנית מארי קירי.

  מחוקרי האוניברסיטה לתכנית 17השנה צורפוCOST   של האיחוד האירופי לעידוד

עולה בינלאומיים מתוך מטרה לרכז מאמצי חוקרים המעוניינים ביצירת שיתופי פ

 מחקר בתחומים משיקים או סינרגטיים.
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 מנהל ופיתוח פיסי 
 

 

 הפיסי, בפיתוחה מאמצים להשקיע האוניברסיטה המשיכה החולפת השנה במהלך

מקליטת חוקרים חדשים הזקוקים למעבדות,  הנובעים הרבים על הצרכים לענות מנת על

מתקדמים,  לתארים במספר הלומדים של האוניברסיטה, מגידול האקדמית מהתפתחותה

 בגין ההוצאות חדשות. היקף לימודים תכניות של ופתיחה קיימות לימוד תכניות של הרחבה

 תקציב ו."בשנת תשע ח"מש 26 לעומת ח"מש 27 ז על"תשע בשנת עמד הפיתוח הפיסי

תקציב זה כולל תקציבים שנועדו לשיפוץ  ח."מש 56.1 על ח עומד"תשע לשנת הפיסי הפיתוח

התקציב היחסי המוקצה להקמת  אתכולל  , הוא. כמו כןותחזוקה של מבנים ומתקנים קיימים

 בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ואת התקציב המיועד לתוספת קומות בבניין רבין.

 

 

 
  24.10.17*ביצוע ליום 

 

החולפת כלל פרויקטים לבנייה חדשה, שהעיקרי ביניהם הוא הקמת הפיתוח הפיסי בשנה 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. בנוסף, הסתיימה השנה בנייתן של למעלה מעשר 

מעבדות מחקר חדשות בכל רחבי האוניברסיטה; הוקם מתחם למרכזי מחקר )חקר הסייבר, 

יומים בשלוחת בית הספר ע"ש ליאון אסטרטגיות ימיות(; הוכשר מרכז צלילה ומתחם אקוור

צ'רני למדעי הים בשדות ים; הושלמה הקמתו של הגן להוקרת תורמים; כמו כן נערכו 

 שיפוצים בקומת ההנהלה במגדל אשכול, באתר ההסעדה, באולם הספורט ובמעונות שיקמה.

 

יוס מספר רב של פרויקטים בתחום הפיתוח הפיסי נמצאו בתשע"ז בשלבי תכנון, אישור וג

משאבים: תוספת קומות לבנייני הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר; הרחבת 

קמפוס הנמל באמצעות רכישת מכללת כרמל וחכירת מבנה נוסף מעיריית חיפה; תוספת 

מיטות למעונות הסטודנטים )בתמיכת ות"ת(; הקמת בית חיות בבניין רבין; הקמת  500

56.1

47

31
28 27.2*25.6

19.1

ה"תשעו"תשעז"תשעח"תשע

שיפוצים ותשתיות, הוצאות על פיתוח פיסי

תקציב ביצוע
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(, הכשרת שטח ייעודי והקמת תחנת קצה לרכבל ISFת חממה טרנסגנית ובנק גנים )בתמיכ

 העתידי, ואישור סופי של תכנית האב של קמפוס הכרמל. 

במהלך השנה החולפת נמשך המאמץ המשותף עם הקריה הרפואית רמב"ם לגיוס המשאבים 

 20מתוך  6הנחוצים לבנייתו של מגדל תגליות הבריאות במתחם הקריה הרפואית, אשר 

לאוניברסיטה. השתלבותה של האוניברסיטה בפרויקט מהווה נדבך חשוב  קומותיו יוקצו

ומשמעותי בתכנית החומש האסטרטגית במסגרתה עתידה האוניברסיטה להפוך למוסד 

 אקדמי מרובה קמפוסים.

 

אמון על מתן שירותים ליחידות האקדמיות ועל תמיכה בפעילויות  מנהל האוניברסיטה

קיים יחס ישר בין רמת השירות שמעניק מנהל מתוך הנחת עבודה לפיה  המחקר.

האוניברסיטה לבין רמת ההוראה והמחקר, נמשך גם השנה תהליך מדידת הביצועים 

והערכתם, בתחומים השונים בהם עוסק מנהל האוניברסיטה. כמו כן, הושלמו פרויקטים 

 רבים ושונים לשיפור השירות הניתן לסטודנטים ולחברי הסגל.

 

האוניברסיטה טיפל בשנה החולפת בהסכמי רכש לצרכי מחקר במסגרתם התקבל בין מנהל 

מיליון דולר, אשר  6 -( לתחום מדעי הים בעלות של כAUV-ו ROVהיתר ציוד ימי משוכלל )

 Swiss Birdradarהוזמן בשנת תשע"ו. בנוסף, הוביל המנהל את ההתקשרות עם חברת 

Solution AG רים, עם לרכישת מכ"מ לניטור ציפוRothamsted Research UK לרכישת ,

טכנלוג'י  ש.ק. בע"מ, לרכישת -מערכת מתקדמת לניטור חרקים מעופפים ועם חברת ניו

 מערכת מדידת פעילות תאית נוירונלית.

מנהל האוניברסיטה ערך השנה התקשרות למתן שירותים עם רשות העתיקות לטווח של 

 חמש שנים, במסגרתו יתקיים מחקר  מגילות קומראן. 

 

השנה נמשכה העבודה  לתחזוקה ולשדרוג תשתיות המחשוב של  מחשוב ומערכות מידע

העברת בין היתר נרכשו מחשבים חדשים, שודרגה תשתית התקשורת ו -האוניברסיטה 

הנתונים, בוצעו פעולות להגברת יציבות הרשת והגירה של תיבות הדואר לענן. בנוסף, 

הותנעה הפעילות להתאמת תשתית האוניברסיטה לדרישות חוק הגנת הפרטיות ולתקן 

. האוניברסיטה יזמה בהקשר זה מהלך 2018שייכנסו לתוקף במהלך שנת  GDPRהאירופאי 

 מותאם לדרישות האקדמיה.  אוניברסיטאי ליצירת תקן ה-בין

 

שנת תשע"ז הציבה אתגרים לא פשוטים בתחום אבטחת המידע, הן ברמה הבינלאומית והן 

באוניברסיטה. העיסוק בתחום התמקד בהתקנת רכיבים מתקדמים כנגד איומים צפויים 

ובלתי צפויים, התנעת תהליך לשיפור ארכיטקטורת אבטחת מידע, תרגילים והרצאות 

עות הסגלים לנושא, מבחני פריצה יזומים למערכות האוניברסיטה, ותהליך להגברת מוד

 לניסוח מדיניות והגדרת הצרכים שיאפשרו התמודדות עם אירועי אבטחת מידע בקמפוס.
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( המאפשרת Business Intelligence) BIבתחום השירותים הניתנים לסגל: הוקמה מערכת 

י מערכות שונות באוניברסיטה. כלי זה יאפשר עיבוד ניתוח מתקדם של נתונים המצויים על גב

וניצול מיטבי של המידע הקיים, כך שישרת בין היתר את לשכת הרקטור, רשות המחקר, האגף 

, מערך הגיוס והשיווק ועוד; השנה החל תהליך האפיון של ופיתוח משאבים לקשרי חוץ

אשר תסנכרן בין   ERPפרויקט רב שנתי במסגרתו תוטמע מערכת –פיננסי   SAPמערכת 

מערכות האוניברסיטה ותשלב מודול פיננסי אשר יאפשר לגורמים המנהליים לקבל תמונה 

מנהל תלמידים, משאבי  –מלאה המשקפת גם את ההתנהלות הכספית בהקשרים שונים 

אנוש, רכש ועוד; אגף מחשוב ומערכות מידע של אוניברסיטת חיפה מייצג את כלל 

ם המוביל את הפרויקט הבין אוניברסיטאי להקמת מאגר פרסומים האוניברסיטאות בפורו

(CRIS המאגר יאפשר שקיפות בקביעת מודל המחקר מול ות"ת ומגוון יכולות עיבוד וניתוח .)

שישמשו את רשות המחקר ואת לשכת הרקטור; לפי דרישת הפקולטה למדעי החברה, 

ועידת רשת והצבעה הוקמה מערכת לניהול ישיבות מועצה פקולטטיות באמצעות 

הוקם אתר לשיקוף ההסכמים הבינלאומיים של האוניברסיטה הכולל יכולות  אלקטרונית;

הושקה מערכת למעקב אחר הליך הקידום של חברי הסגל  מתקדמות לשליפת מידע;

האקדמי; בוצע אפיון מפורט למערכת לניהול המשאבים הרכים בלשכת הרקטור והוקמה 

 ת בלשכת הרקטור. מערכת למחשוב הליך המשמע

 

בנוסף לאלה, מושקעים מאמצים בשיפור השירות הניתן לסטודנטים ולמתעניינים בלימודים, 

בין היתר באמצעות תהליך עבודה להקמתה של מערכת לניהול מאגר ציוני הקורסים 

 והמבחנים שתשפר את ההגנה על פרטיות הסטודנט ותאפשר עיבודים סטטיסטיים שונים;

להעברה מאובטחת של שאלוני בחינה ועשרות אתרי אינטרנט חדשים  TOMASAFEמערכת 

המנגישים מידע חיוני אודות תכניות וחוגים שונים, ביניהם, האתר שהועלה במסגרת פרויקט 

אתר האוניברסיטה הוסב והונגש לבעלי צרכים המפל עבור מתעניינים בלימודים. בנוסף, 

אתר האינטרנט של האוניברסיטה מעברית  הותנע פרויקט נרחב לתרגום מלא שלמיוחדים; 

, התרחבו CRM-למערכת ה   IPלאנגלית ולערבית; הוקם ממשק אוטומטי של טלפוניית

מידע וביצוע קבלת אפשרויות השימוש של מתעניינים וסטודנטים בטלפונים ניידים לצורך 

לה, והותנע חדש וידידותי למשתמש, המסייע בחישוב סיכויי הקב פעולות; הועלה לאוויר אתר

 תהליך העבודה להקמת מערכת רישום חדשה בבית הספר הבינלאומי. 

 

במסגרת מאמצי השיווק של האוניברסיטה, בוצעו השנה פעולות לקידום האוניברסיטה 

, והותקנה מערכת זיהוי דיבור במרכזיית האוניברסיטה GOOGLE -בתוצאות החיפוש ב

 המבצעת ניתוב מיטבי של השיחות הנכנסות. 
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שנים להיווסדה באירוע חגיגי שארגן האגף  45השנה ציינה האוניברסיטה  משאבי אנוש

למשאבי אנוש, בהשתתפות כל קהילת האוניברסיטה. אגף משאבי אנוש הוביל השנה את 

החתימה על הסכמי שכר עם הסגלים השונים באוניברסיטה. בעקבות הסכמי השכר ותיקונים 

ת המחשוב של אגף משאבי אנוש;  השנה נבחנת העסקה בחוק, בוצעו התאמות במערכו

ישירה של עובדי הניקיון באמצעות פיילוט המתקיים באחד מבנייני האוניברסיטה; בהתאם 

למדיניות ההעסקה של האוניברסיטה, גם השנה הושם דגש על מימוש העדפה מתקנת 

ת לאנשים עם באמצעות גיוס עובדים מקרב בני המיעוטים. בהתאם לחוק שוויון זכויו

מוגבלות, הועברה בתחילת השנה פנייה לחברי הסגל לצורך הגברת המודעות לנושא העסקת 

אנשים בעלי מוגבלויות וכן לצורך מתן אפשרות לעובדים בעלי מוגבלות להצהיר על כך 

 וולונטרית.

 

האוניברסיטה והודות  להנגשת המאמץ מן כחלק מוגבלויות לבעלי האוניברסיטה הנגשת

מש"ח למשך שנתיים, נמשכות גם השנה  6 -לתמיכה נוספת שהתקבלה מות"ת בהיקף של כ

 הפעולות לשיפור הנגשת הקמפוס לבעלי מוגבלויות. 

 

 השנה הוחל שינוי בתפיסת האבטחה העתיד לחסוך לאוניברסיטה  וחיסכון התייעלות

ורה קיימת בכמה מן המרחבים הציבוריים מש"ח בשנה; בנוסף הותקנו מוני מים, תא 1.6 – כ

 המרכזיים  בבניין הראשי, הוחלפה בתאורת לד חסכונית.

 

 קמפוס"כ 2008 בשנת הוכרה חיפה אוניברסיטת ירוק וקמפוס האיכות ניהול מערכת

 משמעות בעל ערך הסביבה איכות בנושא רואה והיא הסביבה, המשרד לאיכות ידי על ירוק"

 היחיד האקדמי המוסד הינה האוניברסיטה .הארגונית מתרבותה נפרד בלתי וחלק רבה

 על לדיווח היחידה שהצטרפה האוניברסיטה והינה סביבתי לניהול לתקן המוסמך בישראל

  .חממה גזי פליטות

 

 בסטנדרטים לעמידה מחויבותה של האוניברסיטה במסגרת נמשכו הפעולות השנה

 סוללות משמעותית בצריכת עלייה נרשמהסביבתי.  לניהול ISO14001מתקן  המתחייבים

פרויקט משותף עם עיריית  – car to goסוללות, והותקנו עמדות טעינה לרכבי  ובפינוי נטענות

חיפה והמשרד להגנת הסביבה אשר יתרום לצמצום זיהום האוויר ויחסוך במקומות חנייה; 

ואף נערך פיילוט מחזורו  היקף להגדלת נייר, צריכת השנה נמשכו גם הפעולות לצמצום

Repaper שילוט הותקן הבריאות בקמפוס, לקידום פרויקט במסגרת ממוחזר; בנייר לשימוש 

העישון, והורחב ההיצע של מוצרי מזון בריא.  מתחמי במדרגות, להגבלת השימוש לעידוד

פעילות שבועית לשיפור הכושר הגופני תחת הכותרת "התעמלות בנוסף, התקיימה השנה 

; מתנדבי פרויקט 'קמפוס ירוק' נטלו חלק בניקוי חופים ובאיסוף אשפה במסגרת יום לרגע"

 הדגל של האוניברסיטה בשכונת עין הים.המעשים הטובים, בשיתוף עם פרויקט 

 

 

 

 

http://campusnet.haifa.ac.il/communities/yarok1/Lists/Posts/Post.aspx?ID=40
http://campusnet.haifa.ac.il/communities/yarok1/Lists/Posts/Post.aspx?ID=40
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מערכות הספרייה העיקריות עברו להתארח בענן של חברת  ספריית יונס וסוראייה נזריאן

אקס ליבריס, בחברת הספריות האוניברסיטאיות המובילות בעולם. הספרייה הטמיעה בשנה 

יכי עיבוד של החולפת את מערכת הניהול החדשה ושיפרה תהליכי עבודה מול הקהל ותהל

, ארגון DARIAHבמסגרת תהליך הצטרפותה של ישראל כחברה בארגון  חומרים ספרייתיים;

המבסס את המחקר האירופי בתחום מדעי הרוח והאמנויות הדיגיטליים, מנהלת הספרייה 

מגעים שוטפים בנושא עם ות"ת, עם משרד המדע ועם עמיתים באירופה. בנוסף, הוקם אתר 

הרוח הדיגיטליים, המרכז מידע על מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל בכלל  אינטרנט של מדעי

נציגי הספרייה מסייעים בכל הנדרש לסגל החוג למדעי הרוח . ובאוניברסיטת חיפה בפרט

הדיגיטליים ולחוקרים בהפניה לחומרים, בבדיקת מערכות ובחשיבה על פרויקטים העומדים 

לה כספקית מידע, כגוף מומחה לניהול ידע יה מביאה את המומחיות שיעל הפרק. הספר

הספרייה משתפת פעולה עם רשות  דיגיטלי ולטכנולוגיות מידע, כמארכבת ומנגישת מידע;

המחקר בפרויקט חלוצי להקמתה של מערכת פרסומים בגישה חופשית. במסגרת היערכות 

שיון מוסדי (, רכשה האוניברסיטה ריCRISהאוניברסיטאות להטמעת מאגר הפרסומים הארצי )

ספריית  המאפשר לכל החוקרים להגדיר קוד מזהה עבור הפרסומים והמחקרים שלהם;

שמנהלת הספרייה הלאומית,  לאומי האוניברסיטה מובילה את אשכול התיאטרון בפרויקט

מורשת התרבות. במחלקת המדיה של הספרייה שולבה השנה  של דיגיטלית ולהנגשה לשימור

אשר נותנת מענה לעבודת הדיגיטציה של אוספים גדולים מערכת הכוללת סורק עילי 

וחומרים מיוחדים הדרושים לסגל האקדמי לצרכי מחקר והוראה. הסריקות מתבצעות 

 בסטנדרטים הנדרשים לשימוש החוקרים במדעי הרוח הדיגיטליים.
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 תקציב האוניברסיטה
 

 

 -מש"ח לעומת ביצוע בסך כ 924מסגרת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשע"ח עומדת על 

מש"ח בשנת תשע"ז. תקציב תשע"ח משקף את מגמת הפיתוח האקדמי והגידול  913

 בפעילות האוניברסיטה בשנים האחרונות כפי שניתן לראות בגרף שלהלן: 

 

 
 

 

סטודנטים לתואר  7,900-ים, מתוכם כסטודנט 17,560-מסגרת תקציב תשע"ח מבוססת על כ

סטודנטים ביחס  250-לתואר דוקטור, ירידה של כ 1,400-לתואר שני וכ 8,260-ראשון, כ

 לשנת תשע"ז.

-מש"ח בתקציב תשע"ח )לעומת כ 648-מרכיב ההכנסות כולל את הקצבות הות"ת בסך כ

-מש"ח הן בגין מודל ההוראה וכ 345-מש"ח בביצוע תשע"ז(. מתוך הקצבות הות"ת כ 634

מש"ח הן בגין מודל המחקר. הגרף שלהלן מתאר את הגידול בהקצבות הות"ת בשנים  213

 מהתקציב הרגיל(.  70%-האחרונות )הקצבות הות"ת מהוות כ

 

829 830
867

913 924

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

(ח"מש)ביצוע התקציב הרגיל 
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 7.4-מיליון דולר(, מתוכם כ 25-מש"ח )כ 90-ציב התרומות הכולל לשנת תשע"ח נקבע לכתק

מש"ח תוקצבו לתקציב הרגיל והיתר לתקציבי מחקר, תקציבים סגורים וקרנות. סך הכל 

 7-מיליון דולר(, מהם כ 18.39-מש"ח )כ 66.8-התקבלו בשנת תשע"ז תרומות בפועל בסך כ

 רגיל, והיתר לתקציבי מחקר, תקציבים סגורים וקרנות. מש"ח יועדו ישירות לתקציב ה

 

 
 

516
551

588

634 648

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

ת לתקציב הרגיל  "הקצבות הות
(ח"מש)ח "תשע-ד "תשע

82.2

53.1

64.0
66.8

90.0

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

(ח"מש)ח "תשע-ד "גיוס תרומות תשע
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 תקציב תשע"ח מול ביצוע תשע"ז

 

 

האקדמי של האוניברסיטה, כולל מסגרת התקציב הרגיל לתשע"ח משקפת את פיתוחה 

פיתוח ושדרוג תשתיות הוראה ומחקר וקליטת מדענים חדשים, וכן את התמודדות 

 האוניברסיטה עם אילוציה ויעדיה בשנת התקציב.

 

מש"ח,  134-בנוסף לתקציב הרגיל, מבוצעות פעילויות במסגרת תקציבי המחקר בסך כ

מש"ח, ופיתוח  56-ציבים סגורים בסך כבהתאם לזכייה במענקי מחקר, וכן פעילויות בתק

מש"ח. פעילויות אלה מאוזנות בהתאם למקורות העומדים לרשות  53-פיסי בסך כ

 האוניברסיטה.

 

 מש"ח. 38.4-בשנת תשע"ח מסתכם תקציב המלגות שבמסגרת התקציב הרגיל ב מלגות:

מש"ח  9.4-מש"ח, כ 40.8סך המלגות שהוענקו בשנת תשע"ז מתוך התקציב הרגיל עמד על 

מש"ח לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים )שני  31.4-לסטודנטים לתואר ראשון וכ

 ושלישי(.

 32.7בנוסף למלגות שניתנו במסגרת התקציב הרגיל, הוענקו מלגות נוספות בסך כולל של 

 מש"ח מתוך תקציבים סגורים ותקציבי מחקר.

 

 

 

 

 

 תקציב תשע"ח  ביצוע תשע"ז  
 %-שינוי ב

 % מסה"כ מש"ח  % מסה"כ מש"ח  תקציב רגיל

      הכנסות 

 2.2% 70% 647.8 %69 633.8 הקצבות הות"ת

 -0.5% 23% 208.7 %23 209.7 הכנסות מסטודנטים

 -2.9% 7% 67.5 %8 69.5 הכנסות אחרות

 1.2% 100% 924.0 100% 913.0 סה"כ הכנסות

      הוצאות

 3.2% 76% 703.9 75% 682.0 שכר ופנסיה

 -4.7% 24% 220.1 25% 231.0 הוצאות אחרות

 1.2% 100% 924.0 100% 913.0 סה"כ הוצאות
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 קשרי חוץ ופיתוח משאבים

 

יעדים קידום הל המשאבים לקשרי חוץ ופיתוח משאבים למקד את מאמצי גיוסהשנה המשיך האגף 

אוניברסיטת חיפה במסגרתה תהפוך המרכזיים אשר הוגדרו על ידי הנשיא והרקטור. תכנית החומש 

מציבה ולמולטיברסיטה הראשונה בישראל, כוללת הרחבת הפעילות והקמת קמפוסים נוספים, 

מכללת  ים לשילובמהלכנעשים  מימוש התכנית,המשאבים. כחלק מאתגרים חדשים בתחום גיוס 

העתיד  עיר התחתיתהבנוסף לקמפוס  ,בראודה, שתהפוך לפקולטה להנדסה שלנו, זאתאורט 

 . פורטל המידע של האוניברסיטה את כלול מבנים נוספים אשר ישמשולותרחב לה

יה רהקמשותף עם המיזם המשאבים רבים הוא  פניםמו לקידומושאחד הפרויקטים הייחודים 

מאפשרת את מיליון דולר  18הקרן ע"ש לאונה והארי הלמסלי בסך תרומת  .הרפואית רמב"ם

 בקריה הרפואית רמב"ם. "מגדל תגליות הבריאות ע"ש הלמסלי" תחילת העבודות להקמתו של

פשר יאאשר , והמרכז הרפואיהפרויקט מהווה שיתוף פעולה יחיד מסוגו בין אוניברסיטת חיפה 

הידע ומעבדות המחקר של הפקולטות למדעי הרווחה והבריאות, מדעי הטבע  המשלבת ביןפעילות 

 רמב"ם.  המרכז הרפואייחד עם מעבדות  ,ההרפואותחומים המשיקים לתחום 

בית לחוגים למדעי יהווה אשר  עיר התחתיתהבניין בקמפוס רכישת פרויקט חשוב נוסף הוא 

רכישה על ידי האוניברסיטה בסיועו של ידיד  ךהליתבנמצא . המבנה מערכות מידעחוג להמחשב ול

 אתגם אפשרה פרופ' טאובר  מיכתו הנדיבה של תותיק, פרופ' אלפרד טאובר, יו"ר חבר הנאמנים. 

הקמתו של "גן התורמים", שבנייתו הסתיימה במהלך השנה והוא יחנך בטקס חגיגי במסגרת אירועי 

 חבר הנאמנים.מושב 

ו עבודות הבנייה שבמהלכן יתווספו לבניין הפקולטה למדעי החברה ארבע קומות השנה החל

עבודות בניין הפקולטה  גם .נוספות, זאת בזכות תרומתם של חברינו היקרים, הרטה ופול עמיר

אהרון ספנסר ומוריס  - מארה"ב נוידידי בתמיכת, השנה המשיכו להתקדם למדעי הרווחה והבריאות

 קנבר. 

במהלך השנה האחרונה נחתמו מספר הסכמים להמשך פרויקטים שבהם תומכים ידידי 

האוניברסיטה ברחבי העולם: תרומתם של ד"ר ג'יוניג'יבר ופיטר קדס )בריטניה( למרכז המחקר ע"ש 

הוקמה בקמפוס גינה קהילתית המשלבת פיתוח נוף  במסגרתוקדס לאקולוגיה של גגות ירוקים, 

תרומת קרן אדמונד י. ספרא )שוויץ( למרכז לחקר המוח בלקויות  ;חברתי וערכי ומחקר עם פן יצרני,

 תרומת קרן משפחת רודרמן )ארה"ב( לתכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב ועוד.  ;למידה

לפילוסופיה לשם כבוד דוקטור תואר  ,בקנדה הוענק במסגרת האירוע השנתי של אגודת הידידים

הוקדשו  האירוען ההכנסות מ .נשיא מרכז ידידי שמעון ויזנטל בקנדהלולו, -לאבי בן 2017לשנת 

תוקדש , לולו למלגות ללימודי ביטחון לאומי'. קרן נוספת אשר תוקם בקרוב-להקמת 'קרן אבי בן

בזכות תרומת צילי צ'רני, סגנית יו"ר חבר הנאמנים  . הקרן מוקמתלתכנית לדיפלומטיה חדשה

ניהול קשרי אשר יוכלו לעסוק באנשי מקצוע  במטרה להכשיר, וידידה וותיקה של האוניברסיטה

 עולם המחר. בחוץ ה
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 .במרץ רב והרחיבה את פעילות ארגון הבוגרים השנה לפעול אגודת הידידים בישראל המשיכה

גיוס תרומות מתורמים פרטיים, עסקה באירועי פורום בכירי המשק ובנוסף קיימה האגודה את 

בימים אלה האגודה נמצאת  יתר הפעילויות. בין חברות פרטיות ומסחריותמקרנות פילנטרופיות ומ

ישמש כמרכז חינוך אשר  ,בת גליםבשכונת בניין הרכישת אשר תיועד לבתהליך גיוס תרומה חדשה 

להקמת "מרכז קרסו הידידים בישראל תיועד  נוספת בסיוע אגודתתרומה . ומחקר בתחום מדעי הים

מכללת אורט שיתוף הפעולה עם לסנונית ראשונה  המרכז תהווה . הקמתו שללהנדסת מכונות"

בני העדה . חברת דלתא גליל תעשיות חידשה השנה את תמיכתה בסטודנטים להנדסה בראודה

בוחנים בימים ידידי האוניברסיטה הוותיקים טובה וסמי סגול ולתואר ראשון, האתיופית הלומדים 

המרכז תמיכתם במרכז סגול לטיפול באמנויות כחלק מהשת"פ המתהווה עם  אלה את הרחבת

רמב"ם. כמו כן, נחתם הסכם עם קרן אדמונד דה רוטשילד לתמיכה בדוקטורנטים ערבים הרפואי 

 מצטיינים בתחום הנוירוביולוגיה.

תמיכתם הנדיבה והמתמשכת של ידידינו בארץ ובעולם ותרומתם המשמעותית, מסייעת 

המאמצים המשותפים לגיוס משאבים הניבו גם לעצמה.  סיטה לעמוד ביעדים שהציבהלאוניבר

בשנת תשע"ז הגיע סך גיוס השנה עלייה בהיקף התרומות והמענקים המתקבלים באוניברסיטה. 

-, עלייה של כ)כולל תרומות עקיפות ומשאבים שאינם תרומות( מיליון דולר 21.5 –המשאבים ל 

 ה בשנה שקדמה לה.ביחס לתקופה המקביל 16%

בשנה האחרונה הורחב והועמק שיתוף הפעולה בתחום גיוס המשאבים בארץ ובעולם עם סגל 

. תכניות אקדמיותבו תמיכה בסטודנטיםלהאוניברסיטה, וחלק משמעותי ממאמצי הגיוס הופנה 

עידוד תכנית שנבנתה בשיתוף עם הרל"מ ל" HAIFA GRAD TEAMהיא "תכניות אלה אחת מ

עבורה כבר גויסה השנה  נוספתופיתוח מנהיגות מחקרית ואקדמית באוניברסיטת חיפה. תכנית 

מלגות לסטודנטים  במסגרתה מוענקות ,+600היא תכנית   תרומה ראשונה מקרן טאוב )ארה"ב(

סגל האקדמי הניב תרומות נוספות, בין הל משאביםהשיתוף הפעולה בין מערך גיוס  .לתואר ראשון

הן תרומה מעמותת היכל אליהו להקמת מעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים, ותרומת קרן אבלס ביני

 )אוסטרליה( לפרויקט "עמיות יהודית", שתיהן בפקולטה למדעי הרוח. 

, לשיווק ועידוד הרשמהמערך העם עם לשכת הרקטור ו התקיימושיתופי פעולה בתחומים נוספים 

בירידי לימודים לקהילה היהודית במקסיקו, בשיתוף עם אגודת הידידים  האגף ביניהם השתתפות

של האוניברסיטה במדינה. יוזמה מרתקת נוספת היא שיתוף פעולה ההולך ונרקם בין האוניברסיטה 

בראשותו של פרופ' קלאוס שוואב, הפורום מתכנס  .פורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שוויץבין הל

. פרופ' שוואב 2017אשר קיבל תואר ד"ר לשם כבוד מהאוניברסיטה בשנת  ,מייסד הפורום ונשיאו

אישר את הצטרפותה של האוניברסיטה לרשת מצומצמת ונבחרת של אוניברסיטאות יוקרתיות 

 המייעצות לפורום בנושאים בעלי השלכות גלובליות.

של המידע אודות כלים לניהול יעיל יותר קשרי חוץ ופיתוח משאבים בשנה האחרונה פותחו באגף 

 , Dashboardהתרומות והמשאבים המגויסים לפיתוח, מחקר ומלגות באוניברסיטה, אחד מהם הוא

המאגד את אינטרנט אתר  . כלי אחר הואהמאפשר שיתוף מידע וצפייה בנתונים עדכנייםכלי 

ים את העבודה המשותפת עם אגודות הידיד נועד לייעלאשר ההצעות והפרויקטים לגיוס תרומות, 

 ברחבי העולם.ים משאבהוגייסי 
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במבט לעתיד, האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ימשיך להגביר את המיקוד בתחום גיוס הכספים, 

הקשר עם חברי  ויוסיף לטפח ולחזק אתאת שיתופי הפעולה עם קרנות וארגונים פילנטרופיים, 

 . הסגל האקדמי השוהים בחו"ל ועם סגל האוניברסיטה והסטודנטים שלנו

אגודות ידידים במונקו ובגיברלטר והעמקת הפעילות במדינות  של ןת הקמתובשנה הקרובה מתוכננ

 ,כחלק מפיתוח מערך הגיוס של האוניברסיטהכמו כן, בהן פועלות אגודות הידידים הוותיקות שלנו. 

 - כהעולם שאליהם כמעט לא הגענו עד יורחב הצוות ויופעלו גייסי כספים מקצועיים בחלקים של ה

כבר  באמריקה הלטינית מזרח אירופה, אסיה והמזרח הרחוק. דסק ייעודי ראשון לגיוס משאבים

מימוש היעדים והמטרות של האגף ב . אנו רואים במהלך זה נדבך חיוניהחל את עבודתו

גיוס חדשנית ומקצועית יהוו מנוע חשוב   מערך האגף והמשך בניית מערכת והאוניברסיטה. חיזוק

 .אוניברסיטהה ה שלצמיחתלומשמעותי 
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 החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה –כרמל 
 

 

 של הרוחני הקניין על האחראי וכגוף הכלכלית והיישומית כזרוע פועלת כרמל חברת

 הידע באוצר הגלום העסקי הפוטנציאל למיצוי ומסחורו. החברה פועלת חיפה אוניברסיטת

עסקיים, אשר תומכים  וגופים משקיעים עם פעולה שיתופי יצירת של בדרך האוניברסיטה של

 הפעולה משיתופי בקידום המחקר ובשלבי המעבר מהפיתוח המעבדתי לשוק הפתוח. כמה

 הסכמים משמעותיים. בצד הסכמים לכדי החולפת בשנה הבשילו כרמל שרקמה העסקיים

עמדו  החברה. בשנת תשע"ז  ובהכנסות ההשקעות בהיקף העלייה מגמת אלה, נמשכת 

 ההשקעות סך צפוי בשנת הלימודים תשע"ח ₪. מיליון 13.5 של כולל סך הכנסות החברה על

  .₪מיליון   14.5 -על כ  לעמוד וההכנסות

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14,500

13,500
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9,800

11,590

2,329

ג"תשעד"תשעה"תשעו"תשעז"תשעח"תשע

(ח"אש)חיפה לפי שנים -ההון שגייסה כרמל
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נבטו  אשר בפרויקטים מובילים להשקעה ייחודית הזדמנות מציעה אינוביישנס כרמל קרן

בחברות  בעזרתה של הקרן, חברת כרמל מקימה ותומכתחיפה.  באוניברסיטת והתפתחו

מעוררות עניין בקרב חברות המובילות את  הן בו לשלב עד ובטיפוחן מסחרי פוטנציאל בעלות

של  אותן. הקמתה לרכוש או כוחות עמן לשלב השוק העולמי או שותפים אחרים,  המעוניינים

הקצאת  היות והיא מאפשרתכרמל   חברת של הבולטים מהישגיה אחד הקרן מהווה את

 חדשניים מחקריים פרויקטים מסחור במסגרת ידי כרמל-המוקמות על לחברות ראשוני מימון

דולר,  מיליון 3 -מ   למעלה השקעות בסך גיוס בהצלחה האוניברסיטה. עד כה השלימה של

-כ  ניר, משקיעה הגב' אלקה ידי על אינוביישנס, המנוהלת וכבר רשמה הצלחות. כרמל

להקמתן.  הראשונות השנתיים במשך מחברות ההזנק אחת בכל בממוצע דולרים 700,000

בעקבות הצלחתה של כרמל אינוביישנס, קיבלה חברת כרמל התחייבות מצד המשקיעים 

 להשקעה בקרן נוספת אשר תושק השנה. 

 

הן  ראשוני, למימון ההשקעות מהוות אינקובטור לעידוד חדשנות ויזמות. בנוסף וקרן כרמל

 שיווקית, כספית ומשפטית. הצעירות מתקנים, מעבדות, ייעוץ ותמיכה מציעות לחברות ההזנק

בכל  העשיר כרמל, ניסיונה חברת הנהלת של הענפים העסקיים קשריה שמספקים המעטפת

 לחממה את כרמל מימון, הופכים למקורות וגישה אסטרטגיות שותפויות להקמת הנוגע

 בקרן והן ההזנק בחברות הן אחזקות לכרמל אותם היא מקימה. המיזמים טכנולוגית עבור

 :חברות אינוביישנס בשש כרמל עד כה השקיעה ההשקעות.

 

ArtsAvit Ltd.  הסרטן.  חקר בתחום לריש שרית פרופ' של עבודתה על מבוססת שפעילותה

 תאים.  של העצמי ההרס מנגנון על המבוססת חדשה ריפוי שיטת עוסקת בפיתוח החברה

 כרמל בעקבות ההשקעה הראשונית של הקרן ובמהלך השנתיים שחלפו מאז היווסדה, גייסה

 אלה דולר בהתאם לאבני דרך. השקעות מיליון 6.3 של בסך כולל  ArtsAvitבחברת השקעות

 ביו ארקין ביניהם בתחום הפרמצבטיקה וההשקעות, בולטים שחקנים מצד אמון מבטאות

 בחבר מחזיקה במושב היא  בחברה, אחזקות לכרמל .MERCKוחברת  פונטיפקס רס,'ונצ

 הכנסותיה אשר יועברו לאוניברסיטת חיפה. בגין מתמלוגים בעתיד ותהנה שלה המנהלים

 הישג מהווה והיא הקרן פועלת פיו על העסקי את המודל מאשררת  ArtsAvit ב ההשקעה

 וחוקריה. חיפה אוניברסיטת עבור והן כרמל של ההשקעות קרן עבור הן משמעותי

 

ProteKt (Memofit) Ltd.  הקוגניטיבי התפקוד לשיפור תרופה בפיתוח העוסקת חברה היא 

 קובי פרופ' של מחקרו על המבוססת העתידית, התרופה האלצהיימר. במחלת ולטיפול

 של בתפקודם ולשיפור המחלה תסמיני בהופעת משמעותית להביא לדחייה עשויה רוזנבלום,

 גייסה השנה הראשונה להקמת החברה במהלך .מתונות קוגניטיביות מהפרעות הסובלים

 סיכון הון וקרנות מחברות פרמצבטיקה ש"ח מיליון 8.1 בסך אסטרטגיות השקעות כרמל

 זינוק מייצגות אלה השקעות (. Johnson & Johnson ,Takada, Orbimedמובילות ) עולמיות

 זה הון מתוך ש"ח מיליון  1.5 אחת. משנה פחות בקירוב תוך 7פי  של בשיעור בערך החברה,

 בחבר במושב מחזיקה בחברה, היא אחזקות המתקיים באוניברסיטה. לכרמל במחקר יושקעו

 500בגין הכנסותיה. בשנה החולפת גייסה החברה  מתמלוגים בעתיד ותהנה שלה המנהלים

 אלף דולר נוספים ממשקיעים חדשים.
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 ResCure Ltd. על המבוססת גרורתי, סרטן בהישנות חדשה טיפולית גישה המפתחת 

 אריאל. החברה נערכת לסבב גיוס הון נוסף. עמירם ר"וד ברקן ר דלית"ד של מחקרם

 

 MemoBoost מחקרו של על המבוססת הקוגניטיבי, התפקוד לחיזוק תרופה המפתחת 

 ברקאי. אדי פרופ'

 

 Memodero Ltd. מחקרם  על המבוססתוחרדה,  פחד הפרעות נגד חדשה תרופה המפתחת

 דיינס. מוניקה ר"וד למפרכט רפי ר"ד של

 

 CanCure Ltd. מפטריות. הסרטן המופקות מחלת נגד חדש לטיפול תרכובות המפתחת 

 .ליטל שרביט ר"וד פארס פואדפרופ' סולומון ואסר,  פרופ' של מחקרם על מבוסס הפיתוח

החברה מנהלת בימים אלה מגעים מתקדמים עם מספר משקיעים נוספים לקראת סבב נוסף 

 לגיוס הון.

 

  מסין ושותפים משקיעים עם פעולה שיתופי

 

קידמה חברת כרמל במידה משמעותית את קשריה העסקיים עם במהלך השנה החולפת, 

זה הינו הסכם  שותפים אסטרטגיים בסין. אחד מפירותיה החשובים של הפעילות בהקשר

ידי נשיא -אשר נחתם עלוהמשקאות מסין,  המזון ענקית, Wahahaשיתוף הפעולה עם חברת 

האוניברסיטה  דיקןסגן נשיא וו ניר אלקה הגב' עם יחד רובין, האוניברסיטה, פרופ' רון

משותף  מחקר מוסד  Wahaha תאגיד יקיםיצחקי.  במסגרת ההסכם,  עידו פרופ' למחקר, 

התחייבה  Wahaha המלאכותית.  הבינה בתחום טכנולוגיות ובמסחור בפיתוח יתמקד אשר

ידי חברת כרמל ויקדם -מיליון דולר. מוסד המחקר אשר יוקם יובל על 10להשקיע בפרויקט 

מחקר חדשני ופיתוח פתרונות בתחום הבינה המלאכותית, תוך קידום מעמדה של 

תעניק גם תמיכה  Wahahaההסכם,  אוניברסיטת חיפה כגורם מוביל בהקשר זה. במסגרת

 בתלמידי דוקטורט אשר ייזמו ויובילו מחקרים בתחום במסגרת עבודתם האקדמית.

, כרמל חתמה השנה על מסמך הבנות עם קבוצת אנשי Wahahaבנוסף לשיתוף הפעולה עם 

מיליון דולר אשר ייועדו להשקעה בפרויקטים של  6עסקים משנגחאי להקמת קרן בהיקף של 

 אוניברסיטת חיפה.
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 תמיכה בגיוס משאבים

 

 בעלי נוספים נבחרים פרויקטים עבור משמעותיים כרמל גייסה בשנה החולפת משאבים

מסחרי. הפעילות המחקרית המתקיימת באוניברסיטה במסגרת חלק מפרויקטים  פוטנציאל

בשנים  גויסו דולר אלף 600 ידי שותפים בכירים מתחום התעשייה. בנוסף,-אלה  מומנה על

 אביבי אהרון פרופ' של מחקרו עבור משאבים ופיתוח חוץ לקשרי האגף עם בשיתוףהאחרונות 

-על הושקעו נוספים, דולר אלף  850  לסרטן; לעמידות מעבדתי העיוור כמודל בחולד העוסק

פרופ'  של מחקר אותו על המבוסס חדש מיזם בהקמתו של קדס אשר סייע פיטר מר ידי

 מאנוב. ופרופ' שאמס ר"ד אביבי, 

 

 יישומים בפיתוח אלף דולר נוספים לתמיכה  300 טאובר תרם השנה  פרופ' אלפרד

לביואינפורמטיקה. פיתוח היישומים נעשה  טאובר מרכז של המחקרית פעילותו על המבוססים

 אשר הוקמה עי כרמל. PINE BIOTECHבמסגרת חברת 

 

 המדען הראשישיתוף פעולה עם לשכת 

 

מהרשות לחדשנות ₪,  מיליון 2 -בסך של למעלה מ בשנה האחרונה גייסה כרמל משאבים

 שבלשכת המדען הראשי, סכום כפול מן הסכום שגויס בשנה קודמת. 
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 דקנאט הסטודנטים
 

 

 הסטודנטים כלל הפועלת לרווחת באוניברסיטה המרכזית דקנאט הסטודנטים הנו הרשות

 הגופים עם הדוק קשר קיום תוך האקדמיים והכלכליים, האישיים, בכלל צרכיהם ומטפלת

לתפקיד  העם חילופי התפקידים בדיקנאט  וכניסת .האוניברסיטה והמנהליים של האקדמיים

, הוגדרה משימה כללית של הגברת הקשב ל"קול" ית הסטודנטים, פרופ' ג'ני קורמןשל דיקנ

הסטודנטים. בין היתר, הוחל בקיומם של מפגשי 'דלת פתוחה'  ללשכת הדיקנית, קבוצות 

מיקוד וכדומה. כמו כן, נעשים כל העת צעדים לשיפור השירותים השונים הניתנים 

 לסטודנטים על ידי הדקנאט בפרט והאוניברסיטה בכלל. 

 

 צעות יחידות המשנה השונות, כמתואר להלן:הדקנאט פועל באמ

 

מעניקה מלגות הצטיינות וסיוע כלכלי, מלגות על פעילות חברתית וכן  היחידה למלגות

מלגות מיוחדות אחרות. היקף המלגות שמעניקה היחידה גדל בשנים האחרונות והוא עומד 

קף המלגות במטרה לשנה. אנו שואפים לשמר מגמה זו ולהרחיב את הי₪ מיליון  16כיום על 

לעודד ולקדם מצוינות אקדמית ולסייע לסטודנטים שלנו במיצוי הפוטנציאל האקדמי והאישי 

 שלהם.

 

מציעה מערך תמיכה אקדמי ואישי לסטודנטים, החל משלב  היחידה למצוינות אקדמית

קבלתם לאוניברסיטה ועד לסיום התואר. מערך התמיכה מורכב מארבע מסגרות עיקריות: 

, המציעה לנרשמים היכרות עם קמפוס האוניברסיטה ועם ההכנה 'צעד לפני כולם'תכנית 

(; מערך חונכות סטודנטים 200המערך האקדמי )בשנה החולפת השתתפו בתכנית 

מתוכם מהחברה  142סטודנטים,  197, שבו השתתפו בשנה החולפת אישית-חברתית

מערך קורסי בעלי מוגבלויות; עולים חדשים וסטודנטים  20-ממוצא אתיופי ו 35הערבית, 

סטודנטים, ומערך  800-קורסים בהשתתפות כ 43, שהפעיל במהלך שנה"ל תשע"ו תגבור

סטודנטים בשנה החולפת. בנוסף, היחידה  1,842-שיעורי העזר אשר הציע ליווי פרטני ל

למצוינות אקדמית מנהלת מעקב אקדמי אחר הישגי הסטודנטים בחוגים השונים ומפעילה 

במסגרתה מוענקות מידי שנה מלגות  ת לקידום סטודנטים נבחרים יוצאי אתיופיהתכני

סטודנטים בהתאם להערכת הפוטנציאל האקדמי שלהם. התכנית הייחודית  20-ל

מתקיימת בתמיכת חברת "דלתא גליל ישראל" ובמסגרתה  בני העדה האתיופיתלסטודנטים 

ם כגון, אסטרטגיות למידה, ניהול זמן סדנאות בנושאים שוני בני העדהמוצעות לסטודנטים 

והתנהלות כלכלית יעילה. היחידה הקימה במעונות הסטודנטים חדר כתיבה שבו ניתן השנה 

סטודנטים בכתיבת עבודות. בנוסף קיימה היחידה במסגרת הפקולטה למשפטים  684-סיוע ל

בה ממתחם סדנאות נוספות לכתיבה אקדמית. כיום נעשים מאמצים להעתיק את מרכז הכתי

המעונות לספרייה הממוקמת במרכז הקמפוס על מנת להנגיש את השירות למספר גדול יותר 

 של סטודנטים.
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סטודנטים בעלי מודעות  451 ,  הפעילה בשנה החולפתהיחידה למנהיגות חברתית

חברתית גבוהה ונכונות לפעילות קהילתית במגוון רחב של תכניות. הפעילות מתקיימת 

במסגרות חינוך ורווחה ובמרכזים קהילתיים ברחבי העיר חיפה. בין הפעילויות שהתקיימו 

במסגרת היחידה בשנה"ל תשע"ז נמנים תכנית 'אוניברסיטה בעם'  המתקיימת בתמיכת 

ת, קרן מתנאל, ידיד האוניברסיטה דורון לבנת ותורמים נוספים. התכנית הפגישה בשנה ות"

מקרב אוכלוסיות מוחלשות עם האוניברסיטה באמצעות קורסי מבוא  תלמידים 509החולפת 

סטודנטים אשר השתתפו בתכנית  23 -רביד תמכה השנה ב -במגמות לימוד שונות. קרן רווה

סטודנטים שהשתתפו  25 -המשלבת מצוינות אקדמית מנהיגות ואחריות חברתית, וכן ב 

סטודנטים שהשתתפו בתכנית  26 –בפעילות המשלבת בין מנהיגות חברתית וספורט, וב 

פרקטיקה', המשלבת בין קורסים אקדמיים בפקולטה למדעי הרוח לבין פרקטיקום -'אקדמיה

מונחה במסגרות ובארגונים שונים. בנוסף מפעילה היחידה תכנית משולבת מלגות והכשרה 

ירס; מאיקרן ו משפחות קפלן וקושליקלפיתוח מנהיגות אקדמית לבני העדה הדרוזית בתמיכת 

ערבית בתמיכת אגודת ידידי האוניברסיטה -תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית יהודית

בגרמניה ובשיתוף עם קרן מאיירס, ואת תכנית 'ארגון שגרירי רוטשילד' לצמצום פערים 

ולקידום אחריות ומעורבות חברתית, באמצעות לימודי רקע רלוונטיים ופרקטיקום חברתי. 

ן של שתי תכניות חדשות לקידום הדיאלוג בין מגזרים היחידה החלה השנה בהפעלת

חברתיים שונים בישראל: האחת היא קבוצות שיח בין סטודנטים חילוניים לבין צעירים בני 

קבוצות ללימוד שפה במסגרתן סטודנטים ערבים מלמדים  -הקהילה החרדית, והשנייה 

סטודנטים ערבים את  סטודנטים יהודים את השפה הערבית, וסטודנטים יהודים מלמדים

 השפה העברית.

 

סטודנטים תוך התמקדות במיצוי הפוטנציאל  250-העניק השנה שירותים להמדור הקליני 

האקדמי שלהם, שיפור הערכתם העצמית, וסיוע בהפגת מתחים ומצבי דחק שונים. היחידה 

ת.  בנוסף, מפעילה שירות מיוחד במעונות הסטודנטים המוכוון לאיתור מוקדם של בעיות שונו

כנסים וימי עיון שהיו פתוחים לקהל הרחב. השנה נערך  6קיים המדור במהלך שנת תשע"ז 

ניסיון במסגרתו הוצב יועץ פסיכולוגי פקולטתי מהיחידה הקלינית בפקולטה למדעי הרווחה 

 והבריאות, במטרה להגביר את נגישותם של  שירותי המדור והדקנאט כולו. 

 

המסייעת לסטודנטים   מפעיל תכנית מתמחים ללימודים וקריירההמדור לייעוץ והכוון 

לרכוש ניסיון מקצועי במהלך התואר וליצור קשרים שיסייעו בהשתלבותם בשוק העבודה. 

מתוכם ערבים(, בתכנית הכללית.  47 –סטודנטים )כ 100במהלך שנה"ל תשע"ז, השתתפו 

גרתו עוברים הסטודנטים השנה הוחל בשיתוף פעולה עם בית הספר למדע המדינה במס

התמחות מעשית במוסדות ציבוריים שונים )עיריית חיפה, מועצות מקומיות, משרד הפנים 

חמישה סטודנטים בעלי מוגבלויות השתתפו בשנה החולפת בתכנית והתנסו בעבודה   וכיוב'(.

. מעשית תוך הגברת המודעות בקרב המעסיקים לחשיבות הנושא ותיווך בין הסטודנט לארגון

בנוסף, מתקיימת במסגרת תכנית המתמחים תכנית קיץ להכשרה מעשית לסטודנטים ערבים 

)בשיתוף עמותת "צופן" ותכנית "הדבר הבא"(. הפרויקט התמקד השנה בפיתוח אפליקציות 

תוך קבלת , אנדרואיד ובלימוד עקרונות הנדסת התוכנה, ודימה עבודה בצוות בסביבת הייטק

ד' -סטודנטים משנים ב' 26בתכנית השתתפו . י מהנדסים מן התחוםייעוץ וליווי צמודים ע"

 מהחוגים למדעי המחשב ומערכות מידע. 
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מוגבלויות ומסייע במיצוי  בעלינותן מענה לסטודנטים  וללקויות למידההמדור לנגישות 

זכויות, בתיווך לצורך קבלת סיוע בביצוע התאמות, ובתיווך מול החוגים. בשנה"ל תשע"ז 

סטודנטים בעלי מוגבלויות ולקויות שונות. בנוסף, קיים המדור  430 -נתן מענה ל המדור 

אירוע להגברת המודעות לנושא ההנגשה בקמפוס בשיתוף עם אגודת הסטודנטים, ויזם 

פעילות ניסיונית להגברת המודעות לנושא גם בקרב חברי הסגל המנהלי בשיתוף עם האגף 

הועבר מן הפקולטה לחינוך  נטים עם לקויות למידהלמשאבי אנוש.  המדור לייעוץ לסטוד

לדקנאט הסטודנטים. יועצת מהמגזר הערבי הצטרפה לצוות המדור, מהלך אשר הגדיל באופן 

 מיידי ומשמעותי את מספר הסטודנטים הערבים בעלי לקויות למידה הפונים לקבלת סיוע.

 

וכולל  מיטות 1,100-שבדקנאט מנהלת מתחם מעונות המציע כ היחידה למעונות ודיור

לתלמידי מכינה, לסטודנטים נכים, לסטודנטים  מגוון אפשרויות דיור ליחידים, לזוגות נשואים,

חדרי  מחו"ל ולאורחים. המתחם מציע אתרי מפגש ובילוי, חדרי מחשבים, שירותים כגון

תן )ללא עלות( בשיתוף פעולה עם צוות -כביסה ומינימרקט, וחנות הלבשה על בסיס קח

מפוס ירוק'. המעונות מתוחזקים כל העת,  עוברים שיפוצים תשתיתיים וחזותיים 'ק

ומתופעלים ביעילות מבחינת צריכת אנרגיה. השנה נערכו במעונות שיפוצים בהיקף מצומצם 

שכללו שיפוץ של מועדון הסטודנטים ואיטום כמה מן הגגות. המעונות מהווים מרכז חברתי 

התכנית למנהיגות יהודית ירועים, חוגים ופעילויות העשרה.  ותרבותי שוקק ותוסס המקיים א

, מארגנת במעונות הסטודנטים  את החלק הארי של פעילויותיה לקידום סובלנות בין ערבית

 האוכלוסיות המגוונות המתגוררות בקמפוס.
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 הרשות ללימודים מתקדמים
 

 

דוקטורים חדשים, אליהם יצטרפו  152-בימים האחרונים העניקה האוניברסיטה תואר ל

מוסמכים. לציבור זה של אקדמאים היוצא את שערי האוניברסיטה, תרומה  2,868בקרוב 

משמעותית לעיצוב פני החברה הישראלית בשנים הבאות,  כחברה משכילה ומתקדמת יותר. 

את התשתית התומכת לאקדמאים  אלה ולרבים הרשות ללימודים מתקדמים המעניקה 

טיפוח תלמידים לתואר שני, שלישי ובתר  -אחרים,  מהווה מסגרת ייחודית  שתכליתה 

תחומי עם לשכת הרקטור, -דוקטורט, בתחומי הוראה והמחקר השונים, תוך שיתוף פעולה רב

 רשות המחקר, הפקולטות וחוגי הלימוד. 

 

והתאמה להתפתחויות הצפויות באוניברסיטה בעשור  בשנה החולפת עברה הרשות שינוי

הקרוב, תוך התמקדות בהרחבת מעטפת השירותים הניתנים  לתלמידי המחקר,  באופן אשר 

יעצים סטודנטים בעלי פוטנציאל למצוינות אקדמית, יעמיק אחריותם החברתית והסביבתית, 

ממוקדות בטיפוח תלמידי   ידי הרשות-ויגביר את מעורבותם האזרחית. הפעולות הננקטות על

 המחקר כעתודה למנהיגות אקדמית בתחומים הנלמדים.

 

במסגרת חתירתה של אוניברסיטת חיפה למצוינות אקדמית תוך חינוך לערכים כחופש 

מחשבתי, שוויון הזדמנויות ומעורבות חברתית, הרחיבה הרשות ללימודים מתקדמים בשנה"ל 

, בהציעה מגוון פעולות רוחביות ובמה פתוחה תשע"ח את גזרת הפעילות המסורתית שלה

לרעיונות חדשים. בין יתר הפעילויות, שולבו תלמידי המחקר בשלל האירועים המתקיימים 

  בקמפוס, על מנת להכשירם  לשמש כשגרירים נאמנים של האוניברסיטה ושל ערכיה.

 

במהלך השנה החולפת נרקמו שיתופי פעולה בינלאומיים עם אוניברסיטאות יוקרתיות,  

בין  ונפתחו תכניות לימודים חדשות תוך שימת דגש על אינטרדיסציפלינריות וסינרגיה 

 פקולטטית. 

 

-דוקטורט.  הטיפול בתלמידי בתר-בשנת תשע"ח הפכה  הרל"מ לביתם של תלמידי הבתר

בין שיקולים  מ מהווה מהלך אינטגרטיבי כלל מערכתי  המשלב ידי הרל"-דוקטורט על

מדעיים והיערכות למתן מענה מקיף ברמה המנהלית, כל זאת, כחלק אינטגרלי -אקדמיים

 מטיפול הרל"מ בכלל תלמידי מחקר.

 

לאחרונה נפתחה ברל"מ תכנית ייעודית לזיהוי האתגרים הצפויים במהלך ועם סיום לימודי 

ת נועדה להקניית דרכי התמודדות עם אתגרים אלה ולתרגולן. מדובר הדוקטורט. התכני

בתכנית יישומית אשר תאפשר לחוקרים מתחילים במערכת ההשכלה הגבוהה לרכוש כלים 

להתפתחות אישית ולפיתוח קריירה, ותסייע להם בהערכה ובתכנון של התפתחותם 

 המקצועית. 
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 -בשנת תשע"ח החל לפעול במסגרת הרל"מ פורום חדשני של דוקטורנטים מובילים 

תלמידי הפורום התקבלו לאחר מיונים קפדניים מקרב כלל הדיסציפלינות  "הנבחרת". 

במסגרת פורום "הנבחרת" יוקנו לדוקטורנטים החברים בו מיומנויות אישיות, וכשרים  במוסד. 

ייטלו חלק בפעילויות ובמשימות אקדמיות  ברי "הנבחרת"עצמי. ח-לניהול קריירה ולניהול

 מגוונות, וישתלבו בפורומים שונים בתוך ומחוץ לאוניברסיטה. 

 

 זכייה במענקים ובמלגות

 

מש"ח, זאת  26.5 -הרשות ללימודים מתקדמים העניקה בתשע"ח מלגות בסך כולל  של כ 

ייעה ועודדה  את תלמידי המחקר בנוסף למלגות שהעניקו הפקולטות והחוקרים. הרשות אף ס

להגשת הצעות למימון מחקריהם לקרנות תחרותיות ולגופים חיצוניים. במהלך השנה 

 אוניברסיטאיים:-הנוכחית זכו התלמידים הבאים במענקים חוץ

 

 זכתה גב'   )לשלוש שנים( 250,000₪בסך  במלגת משרד המדע על שם צבי ינאי

 מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית., תלמידת דוקטורט לינא טאהא סלאימה

 לשלוש שנים( זכו  245,000₪בסך  במלגה על שם זלמן ארן מטעם משרד החינוך(

, מהחוג ללמידה הוראה והדרכה, וגב' היאם נסראלדיןשתי תלמידות דוקטורט: גב' 

 , מהחוג ללקויות למידה.שירה בלייכר

  תלמידת יפעת גבישזכתה גב' )לשלוש שנים(  324,000₪בסך במלגת קרן עזריאלי ,

 דוקטורט מהחוג ליעוץ והתפתחות האדם. 

 50,000₪בסך  על שם מנחם בגין לבני העדה האתיופית במלגת משרד המדע ,

מוריה , מהחוג לפסיכולוגיה, וגב' טקלה רדאהיןזכו שתי סטודנטיות לתואר שני: גב' 

 מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם.  טדלה
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of disciplines based on strict selection criteria.  The initiative provides members with 
academic and non-academic support and professional development training necessary to 
successfully navigate their doctoral studies programs and their post-university careers. 
Haifa Grad Team members take part in various academic activities and forums, on and 
off-campus. 
 
Scholarships and Research Grants 
GSA awarded scholarships totaling NIS 26.5 million in addition to scholarships awarded 
by faculties and researchers. It also assisted and encouraged research students to submit 
research and competitive grant proposals to external funding sources. 
 
The following students were awarded scholarships: 
 
The Ministry of Science Tzvi Yanai Scholarship -- PhD student Lina Taha Salima, 
Department of Evolutionary and Environmental Biology, was awarded a three-year 
scholarship of NIS 250,000. 
 
The Ministry of Education Zalman Aran Scholarship - PhD student Hiam Nasraldin, 
Department of Learning, Instruction and Teacher Education, was awarded a three-year 
scholarship of NIS 245,000. 
 
The Ministry of Education Zalman Aran Scholarship - PhD student Bella Bleicher, PhD 
student, Department of Learning Disabilities, was awarded a three-year scholarship of NIS 
245,000. 
 
The Azrieli Foundation Scholarship - PhD student Yifat Gavish, Department of Counseling 
and Human Development, received a three-year scholarship of NIS 324,000. 
 
Ministry of Science Menachem Begin Scholarships for Students from the Ethiopian 
Community, Tekla Radhain, graduate student from the Department of Psychology, Mrs. 
Moriah Tadeleh, a master's degree student in the Department of Counseling and Human 
Development, were each awarded a scholarship of NIS 50,000. 
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Graduate Studies Authority 
 
This year, 2,868 graduate students and 152 doctoral students will receive advanced 
degrees from the University of Haifa.  These students will play an important role in 
strengthening Israeli society by advancing new technological and creative ideas.  The 
Graduate Studies Authority (GSA) provides a host of unique support services at the 
university to nurture and empower graduate, doctoral and post-doctorate students in 
diverse areas of research and teaching, working in close cooperation with the Rector, the 
Research Authority, faculties and various departments. 
 
Over the past year, the GSA has undertaken steps to prepare for the University's 
anticipated developments in the coming decade, focusing on expanding the range of 
services provided to research students that will empower students with potential for 
academic excellence, deepen their social and environmental responsibility and increase 
their civic involvement.  These activities are designed to cultivate research students to 
become academic leaders in their given fields. 
 
As part of its efforts to achieve academic excellence and instill values such as freedom of 
thought, equality and social involvement, the GSA broadened its traditional range of 
activities and sought to become a platform for sharing new ideas.  These efforts include 
involving research students in various campus activities and preparing them to serve as 
loyal ambassadors of the University. 
 
During the past year, the GSA established international collaborations with prestigious 
universities, and developed new academic programs that emphasized interdisciplinary 
studies and synergies between faculties. 
 
The GSA also became a supportive home to post-doctoral students, adopting an 
integrated approach that expands its basket of support services to include academic and 
scientific mentoring and administrative assistance. 
 
A new initiative was recently established exclusively dedicated to supporting and doctoral 
students from various disciplines. The program is designed to help doctoral students hone 
their personal and professional development skills necessary to succeed in their academic 
careers. 
 
In 2017, the GSA launched the "Haifa Grad Team" – a cohort of outstanding doctoral 
students who will Israel's future academic leaders.  Students are accepted from a range 
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such as laundry facilities and a mini-market, and a second-hand clothing exchange store 
operated together with the Green Campus team. The dorms are constantly being 
maintained. Renovations are being carried out on both building infrastructures and 
facades, and the dormitory operations are being optimized to maximize energy efficiency. 
This year relatively light renovations were carried out in the dormitories, including a 
renovation of the student center and weather-sealing of several roofs. The dorm area is 
a bustling hub of social and cultural events, classes and enrichment activities. In the 
student dormitories, the Jewish-Arab Leadership Program organizes the majority of its 
activities to promote tolerance among the diverse populations living on campus. 
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assigned a faculty-wide psychological counselor this year to the Faculty of Social Welfare 
and Health Sciences, to make the services of the Unit and the entire Office of the Dean of 
Students more accessible. 
 
The Counseling and Career Guidance Unit operates an internship program to help 
students acquire professional experience during their course of studies and develop a 
professional network in the job market. During 2016/2017, 100 students (including 47 
from the Arab community) participated in the program. This year, we launched a 
collaborative effort with the School of Political Sciences in which students take part in 
practical internships in various public organizations (such as the Haifa Municipality, local 
governments, and the Israeli Ministry of the Interior). Five students with disabilities 
participated this year in an employment-readiness program and experienced working at 
a regular job. The program also helped raise awareness among employers concerning the 
importance of the issue and the student-workplace relationship. The internship program 
also includes a summer practical training course for Arab students (in cooperation with 
the Tsofen organization and the Step Ahead program). This year, the project focused on 
developing Android applications and learning software engineering basics, and simulated 
teamwork situations in a high-tech environment, while students consulted with and were 
closely assisted by engineers from the field. A total of 26 second-, third-, and fourth-year 
students from the Departments of Computer Science and Information Systems took part 
in the program. 
 
The Accessibility and Learning Disabilities Unit provides assistance for students with 
various disabilities and helps them take full advantage of their rights, such as receiving 
assistance from University departments regarding a variety of accommodations for exams 
and coursework. In 2016/2017, the Unit provided assistance to some 430 students with a 
range of physical and learning disabilities. In addition, the Unit held an event designed to 
raise awareness about accessibility on campus together with the student union, and a 
similar trial event for the campus administrative staff together with the Department of 
Human Resources. The counseling unit for students with learning disabilities was moved 
from the Faculty of Education to the Office of the Dean of Students. An Arab guidance 
counselor joined the Unit staff, and that immediately and significantly increased the 
number of Arab students with learning disabilities who reached out for assistance.   
 
The Dormitory and Housing Unit manages the dormitory complex which has 1,100 beds, 
including a range of accommodations for singles, married couples, pre-academic 
students, disabled students, overseas students, and guests. The student housing complex 
offers a range of spaces for social activities and get-togethers, computer rooms, services 
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located in the center of the campus, to make the service more readily available to a larger 
number of students. 
 
The Social Leadership Unit includes 451 socially conscious students ready and willing to 
engage in community action for social and individual change. The activities take place in 
educational and social frameworks and in community centers throughout Haifa. In 
2016/2017, the Unit continued to take part in the "Access for All" program, supported by 
the Council for Higher Education, the Matanel Foundation, longstanding friend of the 
University and honorary doctorate recipient, Doron Livnat, and other donors. Last year 
509 students  from disadvantaged populations participated in the program, enrolling in 
introductory university courses in various disciplines.  
 
The Raveh Ravid Fund sponsored students in several programs this year, including 23 
students who participated in a program combining academic excellence, leadership, and 
social responsibility; 25 students who participated in activities integrating sports and 
social leadership; and 26 students who took part in the “Academic-Practice” program, 
which combines academic coursework in the Faculty of Humanities and supervised 
practical experience in various projects and organizations.  
 
In addition, the Unit continued to operate the Academic and Social Leadership Program 
for Druze Students featuring scholarships and training, supported by the Kaplan Kushlick 
Families and the David and Inez Myers Foundation; the Jewish-Arab Community 
Leadership Program, supported by the German Friends Association of the University 
together with the Myers Foundation; and the Rothschild Ambassadors Organization, 
which aims to reduce socio-economic gaps and promote social responsibility and 
involvement, through academic studies and community fieldwork.  
 
This year, two additional programs designed to advance dialogue between various 
population sectors were also launched. The discussion groups project brings together 
secular Jewish students and their contemporaries from the Jewish ultra-orthodox 
community. As part of the language study program, Arab students teach Jewish students 
Arabic, and Jewish students teach their Arab contemporaries Hebrew.  
 
The Clinical Services Unit provided support this year to 250 students, focusing on 
developing their academic potential, improving their self-esteem, and helping reduce 
anxiety and stress. The Unit offers a special service in the student dormitories that helps 
with early detection of various problems. In addition, the Unit organized six symposia and 
seminars this year that were open to the public. On a trial basis, the Clinical Unit also 
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Office of the Dean of Students 
 
The Office of the Dean of Students is the main authority in the University acting to ensure 
the welfare of all students, addressing their overall personal, academic and financial 
needs while maintaining close relations with the University’s academic and administrative 
bodies. Following staff transitions in the Office and the appointment of Professor Jenny 
Kurman as Dean of Students, new efforts were made to allow students to voice their 
opinions and to hear those ideas (such as an open office policy for the Dean and the 
establishment of focus group meetings). In addition, we are taking steps to improve 
various services provided to students by the Office of the Dean of Students in particular, 
and the University in general. 
 
Via several subunits, the Office of the Dean of Students operates in several primary areas: 
 
The Scholarship Unit of the Office of the Dean of Students awards scholarships for 
excellence and economic assistance, as well as scholarships for social activism and other 
special scholarships.  The scope of scholarships granted by the unit has increased in recent 
years, and currently totals 16 million NIS per year.  We aim to maintain this trend and 
expand the scope of scholarships to encourage and promote academic excellence and 
help our students reach their full academic and personal potential. 
 
The Academic Excellence Unit offers an academic and personal support program for 
students that starts upon their acceptance to the university and continues through the 
end of their degree program. The support framework consists of four main programs: The 
“Step Ahead” Preparation Program, which introduces students to the campus and the 
academic system (last year 200 students took part in this program); The Social and 
Individual Mentoring Program (197 students participated last year, including 142 Arab 
students sector, 35 students of Ethiopian descent, and 20 new immigrants and students 
with disabilities); The Enrichment Program, which offered 43 courses participated in by 
some 800 students, and individual tutoring for 1,842 students; and The Program for 
Advancing Outstanding Ethiopian-Israeli Students, which grants annual scholarships to 
20 students based on their academic potential. Supported by Delta Galil Industries, this 
unique program for students from the Ethiopian community offers a variety of workshops 
in such topics as learning strategies, time management, and efficient financial 
management. The Unit set up a writing center in the student dormitories in which 684 
students received assistance with paper writing in the past year. In addition, the Unit 
offered additional academic writing workshops as part of the Faculty of Law. Efforts are 
currently underway to move the writing center from the dormitories to the library, 
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state that Wahaha will establish a joint institute, together with Carmel, in Haifa, focusing 
on the development and commercialization of Artificial Intelligence (AI) technologies. 
Wahaha will invest $10 million in this joint venture. 
 
The new institute, led by Carmel, will advance and serve as an incubator for innovative 
research and solutions in the area of AI and will assist in positioning the University of Haifa 
as a leading center for AI.  Wahaha will also fund doctoral students to conduct research 
in this area as part of their PhD studies. 
 
In addition, Carmel signed a term sheet with a group of Shanghai businesspersons for 
establishing a fund of $6M that will invest in projects from the University of Haifa. 
 
Additional Fundraising Activities 
 
Carmel has raised additional significant funds for selected projects with commercial 
potential. Some of the projects were funded by leading industrial partners who funded 
research at the University. 
 
In collaboration with the Division of External Relations and Resource Development, 
Carmel-Haifa raised $600,000 in recent years to support Prof. Aaron Avivi’s innovative 
cancer research, which uses the "resistant to cancer" blind mole rat as a laboratory model.  
An additional $850,000 was invested by Mr. Peter Kadas who helped in establishing a 
startup company based on the research of Prof. Avivi, Dr. Shames and Prof. Manov. 
 
Prof. Alfred Tauber donated an additional $300,000 to support the activities of Pine 
Biotech, a US-based company launched by Carmel-Haifa that develops applications based 
on research conducted at the Tauber Bioinformatics Research Center.  
 
Funding from the Israel Innovation Authority (IIA)  
 
Carmel-Haifa received more than NIS 2 million from the IIA (OCS) – for research programs, 
doubling the amount raised in the previous year. 
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leading players is a great success for the Carmel Innovation Fund and its business model 
and very important for the University of Haifa and its researchers. 
 
ProteKt (Memofit) Ltd. is developing a drug to improve cognitive function and the 
treatment of Alzheimer's disease.  Based on Professor Kobi Rosenblum's research, the 
future drug may provide patients suffering from Alzheimer's disease or mild cognitive 
impairment with an additional period of normal functioning.  This is another major 
success story for the Carmel Innovations Fund. Within a year since the company’s 
inception, Carmel raised an additional investment of ~NIS 8.1 million from global strategic 
leading pharma companies and a worldwide leading Venture Capital firm (J&J, Takada, 
Orbimed). The investment represents a significant increase in valuation increase of ~7x 
within less than one year. Almost NIS 1.5 million will be provided for research at the 
University. Carmel owns equity in the company, holds a board seat and will receive 
royalties based on revenues. The company raised an additional $500,000 in 2017 from 
new additional investors. 
 
ResCure Ltd. is developing a new therapeutic approach to treat recurrent and metastatic 
cancer, based on the research of Dr. Dalit Barkan and Dr. Amiram Ariel. The company is 
now seeking the next round of financing. 
 
MemoBoost is developing a new drug for cognitive enhancements based on Prof. Edi 
Barkai’s research. 
 
Memodero Ltd. is developing a new drug for fear and anxiety disorders based on research 
being conducted by Dr. Rafi Lamprecht and Dr. Monica Dines. 
 
CanCure Ltd. is developing a new cancer therapy based on mushroom-derived 
compounds by Prof. Solomon Wasser, Prof. Fuad Fares & Dr. Lital Sharvit. The company 
is currently in advanced discussions with several additional potential investors for its next 
round of financing. 
 
Collaboration with Chinese investors and partners 
 
Carmel has developed significant business relationships with leading partners in China 
during the past year.  One of the remarkable results is a collaboration with Wahaha (one 
of the top food and beverages company in China, founded and led by a leading Chinese 
billionaire), which resulted in definitive agreements that were signed by President Ron 
Robin, Elka Nir and Vice President and Dean of Research Prof. Ido Izhaki. The agreements 
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The Carmel Innovations Investment Fund 
 
The Carmel Innovations Investment Fund is one of Carmel's major achievements.  The 
Fund assists in early-stage innovative research and mature projects to attract strategic 
partners and investors. The Fund secured more than $3 million for investments and has 
already registered several successes.  The Fund provides seed funding to companies 
established by Carmel for innovative projects based on research led by University 
researchers.  Managed by Elka Nir, the Carmel Innovations Fund invests up to $700,000 
in each startup for approximately two years and helps grow the companies to a stage 
where global companies or investors will participate in later investment rounds or acquire 
the company outright. 
 
Following the success of the first Fund, Carmel has received commitments from its 
investors to invest in a second fund, Carmel Innovations II, which will be launched this 
year.  
 
Carmel promotes entrepreneurship and serves as an incubator for new start ups. In 
addition to providing initial seed funding, Carmel and Carmel Innovations also provide the 
newly established companies with facilities, laboratories, management, mentoring and 
marketing assistance. Carmel's management brings significant benefit to the startups 
with its extensive business network, experience in establishing strategic partnerships and 
access to governmental funding. The Carmel Innovation Investment Fund represents an 
unparalleled opportunity to invest in leading projects being developed at the University 
of Haifa.  Together with the Fund, Carmel-Haifa establishes companies that have large 
market potential and nurtures them to the stage where global companies or other 
partners will be interested in collaborative agreements or acquisition.  To date, Carmel 
Innovations has invested in six successful companies that originated at the University of 
Haifa: 
 
ArtsAvit Ltd. Based on Professor Sarit Larisch’s research, ArtsAvit specializes in the 
development of novel cancer medical treatment that exploits the cells' process of 
apoptosis. Following the investment by the Fund, and in the 2 years since inception, 
Carmel successfully raised $6.3 million (milestone-based) with a significant valuation 
increase.  Investors include Arkin Bio Ventures, Pontifax, and Merck Ventures -all leading 
global players in the area of Pharma.  Carmel and Carmel Innovations own equity in the 
company, and hold a board seat.  Carmel will receive royalties based on revenues and 
research funding will be transferred to the university. This significant investment by 
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Carmel-Haifa University Economic Corporation Ltd. 
 
Carmel-Haifa University Economic Corporation Ltd. serves as the commercialization and 
business arm of the University and is responsible for protecting and commercializing its 
intellectual property. Carmel-Haifa collaborates with various partners and establishes 
ventures and funds with the goal of maximizing the business potential of commercializing 
research and knowledge developed at the University Carmel-Haifa is committed to 
enabling additional research and moving newly developed technologies from the 
laboratory to the marketplace.  
 
During the last year, several of Carmel's business collaborations developed into significant 
agreements. In addition to these agreements, Carmel-Haifa continued the upward trend 
in the total funds raised by Carmel, which amounted to NIS 13.5 million. By October 2018, 
total investments and revenues are expected to reach NIS 14.5 million. 
 

 
* reported per academic year 
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Eliyahu Foundation (Israel) generously supported the establishment of the Digital 
Humanities Laboratory, and the Abel Foundation (Australia) funded the Faculty of 
Humanities "Jewish Peoplehood" project. 
 
The Division also spearheaded a number of collaborative projects with the Rector's Office, 
and the Departments of Enrollment and Marketing, including participation in study fairs 
for the Mexican Jewish community in cooperation with the Mexican Friends of the 
University of Haifa. Another important initiative is the ongoing cooperation between the 
University and the World Economic Forum in Davos, Switzerland, headed by Prof. Klaus 
Schwab, Founder and President of the Forum, who received an honorary doctorate from 
the University in 2017. Prof. Schwab has invited the University to participate in a network 
of prestigious universities advising the Forum on issues and challenges with global 
implications. 
 
The Division also upgraded its information management systems for tracking fundraising 
activities. One such tool is the new Dashboard, which provides at-a-glance views of key 
performance indicators.  The Dashboard is displayed on a web page, which enables 
information sharing and visibility of updated data and fundraising metrics.  A new Online 
Proposal Database was also launched, which enables easy access to fundraising proposals 
from anywhere in the world. 
 
Looking ahead, the Division for External Relations and Resource Development will 
continue to increase its focus on raising funds, cooperation with philanthropic 
foundations and organizations, and strengthening ties with faculty members abroad and 
with our university staff and students. 
 
The Division is also committed to expanding activities in our current Friends offices.  Plans 
are underway to expand our team and recruit fundraisers in parts of the world that the 
University does not have a fundraising presence such as Eastern Europe, Asia and the Far 
East. The first dedicated fundraising desk has already begun its work in Latin America and 
this is one of the vital steps for realizing the goals and objectives of the Division and the 
University. Strengthening the reach of the Division and continuing to build an innovative 
and professional recruitment system is an important and significant engine for growth at 
the University. 
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social agenda.  Additional projects included gifts from The Edmond J. Safra Foundation 
(Switzerland) to the Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning 
Disabilities, and the Ruderman Family Foundation (USA) to the Ruderman Program for 
American Jewish Studies. 
 
In Canada, Avi Benlolo, Simon Wiesenthal Center's President and CEO, received an 
Honorary Doctorate at a festive gala evening in Toronto.  Proceeds of the evening were 
dedicated to the establishment of the Avi Benlolo Scholarship Fund in National Security 
Studies. Mrs. Tzili Charney, Vice Chair of the Board of Governors and longtime friend of 
the University, established a new fund for a diplomacy program to train professionals in 
the management of foreign relations. 
 
The Israeli Friends of the University of Haifa continued to expand the fundraising activities 
of the Alumni Association, through the Business Leaders Forum and individual donors, 
philanthropic foundations and companies in the private sector. The Israeli Friends are 
spearheading efforts to raise funds to renovate a building located on the shoreline in Bat 
Galim, which will serve as a marine science education and research center, and securing 
a major gift to establish the “Karasso Center for Mechanical Engineering” as the first steps 
towards closer cooperation with Ort Braude College of Engineering. Delta Galil Industries 
renewed its support this year for undergraduate students from the Ethiopian community. 
Longtime friends Tova and Sami Sagol are considering expanding their support of the 
Sagol Center for the Creative Arts Therapies, as part of the collaboration with Rambam. 
In addition, an agreement was signed with the Rothschild Caesarea Foundation to support 
outstanding Arab doctoral students in the field of neurobiology. 
 
The generous and ongoing support of our friends in Israel and around the world has 
enabled the University to meet its fundraising goals.  These fundraising efforts have also 
led to an increase in donations and grants received at the University. In 2016/2017, funds 
raised (including indirect contributions and other income) totaled $21.5 million – an 
increase of 16% compared to the same period last year. 
 
The University has made great efforts to work closely with faculty members in its 
fundraising activities this year, and a significant portion of funds raised are being allocated 
to academic programs and student support. One such program – "The Haifa Grad Team" 
– is designed to cultivate academic leadership among doctoral students at the University.  
Joint efforts with faculty members have resulted in additional scholarship programs, 
including The 600+ Program, which grants scholarships to talented undergraduate 
students.  The program has received a gift from The Taube Foundation (USA).  The Heichal 
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The Division of External Relations and Resource Development 
 
The Division for External Relations and Resource Development continued to focus its 
fundraising efforts on a number of priority projects as defined by the President and the 
Rector. The University's five-year strategic plan to become Israel's first multiversity, which 
includes expanded academic offerings and the establishment of additional campuses, 
poses new challenges in the field of fundraising.  As part of the multiversity plan, we are 
taking steps to integrate ORT Braude College, which will become the University's Faculty 
of Engineering.  In addition, our Downtown Campus will be expanded to include additional 
facilities that will serve as our Computer and Information Sciences Portal. 
 
The unique joint collaboration with the Rambam Health Care Campus continues to be a 
fundraising priority for the University.  The collaboration received a generous $18 million 
gift from The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust this year to establish the 
Helmsley Health Discovery Tower. The University of Haifa-Rambam collaboration will pool 
the resources of talented scientists and healthcare professionals from the Faculties of 
Social Welfare and Health Sciences and the Natural Sciences with Rambam's research 
laboratories to advance the prevention, diagnosis, and treatment of disease. 
 
The expansion of the Downtown Campus will include the renovation of a new building, 
which will house the Departments of Computer Science and Information Systems.  The 
new building is being renovated thanks to the generous support of the University's 
cherished and longstanding friend, Professor Alfred Tauber, Chairman of the Board of 
Governors.  Prof. Tauber's generosity also made possible the University's new Donors 
Garden, which was completed this year and will be inaugurated at a festive ceremony 
during the Board of Governors Meeting. 
 
Construction has begun on the four-floor expansion of the Faculty of Social Sciences 
building, thanks to the generous support of our dear friends Herta and Paul Amir.  Work 
on the new building for the Faculty of Social Welfare and Health Sciences continues to 
make steady progress, thanks to the generosity of our friends in the United States, Aaron 
Spencer and Maurice Kanbar. 
 
A number of new agreements were signed for the continuation of projects supported by 
our Friends Associations around the world:  Dr. Gyongyver and Peter Kadas (UK) 
continued to support the Kadas Green Roofs Ecological Center, which included the 
establishment of a sustainable community garden on campus.  The Community Garden 
combines landscape development and Green Roofs research with an environmental and 
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2017/18 Budget vs. 2016/17 Expenditures 
 

 2016/17 Budget 2017/18 Budget % 
Change 

 NIS 
million 

% of 
total 

NIS 
million 

% of 
total 

 

Regular Budget Income      

PBC allocation 633.8 69% 647.8 70% 2.2% 

Income from students 209.7 23% 208.7 23% -0.5% 

Other income 69.5 8% 67.5 7% -2.9 

Total Income 913 100% 924 100% 1.2% 

Expenses      

Salaries and Pension 682.0 75% 703.9 76% 3.2% 

Other Expenses 231.0 25% 220.1 24% -4.7% 

Total Expenses 913 100% 924 100% 1.2% 

 
The regular budget for 2017/18 reflects the academic development of the University, 
including development and upgrading of its teaching and research infrastructure and the 
hiring of additional scientists. It also reflects the University’s effort to cope with its 
constraints and meet its goals over the course of the year. 
 
In addition to the regular budget, activities carried out within the framework of the 
research budget totaled NIS 134 million, in accordance with the awarding of research 
grants, as well as activities associated with restricted budgets of NIS 56 million and 
physical development of NIS 53 million. These activities are balanced in accordance with 
resources available to the University. 
 
Scholarships 
The funds allocated for scholarships from the regular budget in 2017/18 total NIS 38.4 
million.  Scholarships given from the 2016/17 regular budget totaled NIS 40.8 million. Of 
this, NIS 9.4 million went to undergraduate students while NIS 31.4 million went to 
graduate students (MA and PhD).  In addition to the scholarships that were allocated from 
the regular budget, NIS 32.7 million was given from restricted funds and research budgets. 
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The total donations budget for 2017/18 was defined as NIS 90 million (approximately $25 
million), of which NIS 7.4 million is allocated to the regular budget and the remainder to 
research budgets, closed dedicated budgets, and restricted funds. In 2016/17, the total 
income from donations was NIS 66.8 million (approximately $18.39 million), of which NIS 
7 million was allocated to the regular budget and the remainder to research budgets, 
closed dedicated budgets, and restricted funds. 
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Budget 
 
The regular budget for the 2017/18 academic year is NIS 924 million, compared with 
actual expenditures of NIS 913 million for the 2016/17 academic year. The 2017/18 
budget reflects academic development and the University’s increased activities over the 
past several years, as shown in the graph. 
 
 

 
 
 
The 2017/18 budget is based on 17,560 students, including 7,900 undergraduate, 8,260 
master’s students, and 1,400 doctoral candidates – a decrease of 250 students as 
compared with the 2016/2017 academic year. 
 
The income side of the 2017/18 budget includes an allocation of NIS 648 million from the 
Council for Higher Education’s Planning and Budgeting Committee, compared to 
2016/17’s allocation of NIS 634 million.  From this allocation, NIS 345 million is a result of 
the teaching model and NIS 213 million of the research model.  The following graph shows 
the increase in PBC allocations in recent years (PBC allocations represent 70% of the 
University’s regular budget). 
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The University purchased an institutional license allowing researchers to define an ID 
code for their publications and research. The University library is leading the Theater 
Collection, a project of the National Library of Israel whose aim is to preserve and enable 
online access to digitized cultural heritage objects. The media department of the library 
installed an overhead scanner system which is being used for the digitization of large 
collections and special materials needed by academic staff for research and instruction. 
Document scanning is being conducted at standards required by digital humanities 
researchers.   
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regards respect for the environment as a valuable and integral part of its organizational 
culture. The University is the only academic institution in Israel that is certified for its 
adherence to environmental management standards and is the only university that 
contributes to the report on greenhouse gas emissions. 
 
As part of the University’s continuing commitment to comply with the ISO 14001 
environmental management standards, there was a significant increase this year in the 
use of rechargeable batteries and recycling used batteries. We also installed several 
charging stations for Car2Go, as part of a joint program with the Haifa Municipality and 
the Ministry of Environmental Protection designed to reduce air pollution and save 
parking spaces. We continued efforts this year to reduce paper consumption and increase 
the volume of recycling, and we conducted the Repaper pilot to encourage the use of 
recycled paper. 
 
The University promoted healthy living on campus by installing signs encouraging the use 
of stairs, limiting the number of smoking areas, and expanding the availability of healthy 
food options. In addition, weekly physical fitness activities known as “Exercise a Minute” 
took place, and Green Campus volunteers took part in beach cleaning and garbage 
collection activities as part of the Israeli Good Deeds Day, together with the University’s 
flagship community project in the Haifa neighborhood of Ein Hayam. 
 
Similar to leading university libraries around the world, the University migrated major 
systems from the Younes and Soraya Nazarian Library to the Ex Libris cloud. In the past 
year, the library installed a new management system, enhanced customer relations, and 
improved the processing of library materials. Following Israel’s joining the European 
DARIAH project (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), the library 
has maintained constant contact on the issue with the PBC, the Ministry of Science and 
Technology, and colleagues in Europe. In addition, a website was created for digital 
humanities subjects, which contains information about the topic in Israel in general and 
at the University in particular. Library workers assist the staff and researchers of the 
Digital Humanities program with references to materials, assessing systems, and 
brainstorming about upcoming projects. The library contributes its expertise in providing 
information, digital data management and information technology, archiving, and 
improving access to information. The library is collaborating with the Research Authority 
on a groundbreaking project establishing a freely accessible publications system, as part 
of Israeli universities’ preparation for the integration of the national current research 
information system (CRIS). 
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various statistical analyses. We set up the TomaSafe system, which enables the secure 
transfer of examination questionnaires. We created dozens of new Internet sites that 
provide access to critical information about various departments and academic programs, 
including the website created as part of the waterfall project for potential students. In 
addition, the University updated its website to ensure accessibility for all users and 
launched a comprehensive effort to translate the University’s entire Internet site from 
Hebrew to both English and Arabic. We set up an automatic IP telephony interface for the 
CRM system; we expanded smartphone accessibility for active and potential students to 
online information and actions; we uploaded a new user-friendly website that allows 
candidates to calculate their chances of admission; and we launched an effort to create a 
new registration system for the International School. As part of the marketing efforts of 
the University, we took action this year to optimize the University’s standing in Google’s 
search engine results, and installed speech recognition capabilities in the University’s 
automatic call distribution system that accurately directs incoming calls. 
 
Human Resources: This year, the University celebrated its 45th anniversary in a festive 
event organized by the Human Resources Division and attended by the entire University 
community. The HR Division signed new salary agreements with staff members 
throughout the University. Following the new agreements and legal updates, adjustments 
were made to the HR computer systems. This year, we are assessing the direct 
employment of cleaning staff via a pilot program in one of the buildings on campus. 
Consistent with university hiring policy, this year we continued to emphasize affirmative 
action in our efforts to hire minority workers. In line with the Equal Rights for Persons 
with Disabilities Law, at the beginning of the year we reached out to staff members to 
raise awareness about hiring people with disabilities and allowing disabled employees to 
declare their status voluntarily. 
 
Increasing University accessibility for the disabled: As part of our efforts to increase 
accessibility at the University, and thanks to an NIS 6 million grant over two years from 
the PBC, we continued this year to improved disabled access around the campus. 
 
In the area of energy conservation and savings, this year we implemented a security 
policy change that will save the university about NIS 1.6 million annually. In addition, we 
installed water meters around campus, and switched existing lights in several public 
spaces in the main building to economical LED lighting. 
 
Quality Management System and Green Campus: The University of Haifa was recognized 
in 2008 as a "Green Campus" by the Ministry of Ministry of Environmental Protection, and 
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computing foundation to the requirements of the Privacy Protection Act and the 
European GDPR standard that will become law in 2018. In this context, the University 
initiated a national inter-university effort to create a privacy standard suited to the needs 
of the academic community. 
 
The year 2017 presented several complex data security challenges, on both an 
international and university level. Efforts focused on the installation and use of advanced 
components designed to protect against expected and unexpected threats; the start of a 
process to enhance our data security architecture; exercises and lectures designed to 
increase staff awareness on the subject; pre-planned penetration tests of University 
systems; and the formulation of policy and requirements that will allow us to handle data 
security events on campus. 
 
As part of the services offered to staff, we launched a business intelligence (BI) system 
that enables advanced analysis of data located on various systems in the University. This 
tool will allow optimized use and processing of existing data and will provide services to 
the Rector’s Office, the Research Authority, the Division for External Relations and 
Resource Development, the Recruitment and Marketing Divisions, and others. This year 
we started the specification process for the financial SAP system, a multi-year program 
during which an ERP tool will be installed for synchronizing various University systems. 
The ERP tool will integrate a financial model that will provide administrative officials with 
a clearer picture of financial management in different contexts – student administration, 
human resources, purchasing and more. The Computing and Information Systems 
Division is leading an inter-university project to set up a current research information 
system (CRIS) in Israel. That database system will support transparency in determining 
the research budgeting model with the PBC, as well as a variety of processing and 
analytics capabilities to be used by the Research Authority and the Rector’s Office. 
 
Based on the requirements of the Faculty of Social Sciences, we installed a system 
allowing online conferencing for faculty council meetings as well as electronic voting. A 
website was created to enable transparency for the University’s international 
agreements, including advanced data search and retrieval capabilities. We also launched 
a monitoring system for the promotion process of academic staff. Finally, for the Rector’s 
Office, we carried out a detailed specification of a “digital resources" management system 
and set up a tool computerizing the disciplinary process. 
 
We have also improved services for active and potential students, establishing a database 
system for course grades and exam scores that increases student privacy while enabling 
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           *As of October 24, 2017               

The University’s administration is responsible for providing services to the academic units 
and supporting research activities. Based on the assumed direct correlation between the 
services provided by the University administration and the level of instruction and 
research, the University continued to measure and evaluate various areas of operation 
this year. In addition, we completed numerous projects to improve services provided to 
students and faculty. 
 
The University administration handled several research purchasing agreements, including 
the receipt of advanced marine equipment (the AUV and ROV) for maritime research, 
ordered in 2015/2016 and totaling approximately $6 million. In addition, the 
administration led agreements with Swiss Birdradar Solution AG for the purchase of a 
bird-monitoring radar system; with Rothamsted Research (UK) for the purchase of an 
advanced system for monitoring flying insects; and with New Technology S.K. Ltd. for the 
purchase of a system for measuring neuronalitic cell activity. The University 
administration also negotiated a five-year service-provision contract this year with the 
Israeli Antiquities Authority that covers research of the Dead Sea Scrolls.  
 
The Computing and Information Systems Division continued their efforts this year to 
maintain and update the University’s computing infrastructure. Among other activities, 
the team purchased new computers; upgraded the communications and data transfer 
infrastructures; enhanced the overall stability of the network; and migrated email 
accounts to the cloud. In addition, the division launched efforts to adapt the University’s 
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Administration and Physical Development  
 
In the past year, the University continued to invest in physical development to meet the 
many needs arising from the recruitment of new researchers requiring labs, academic 
development, increasing numbers of graduate students, the expansion of existing 
programs, and the opening of new curricular options. Total outlays for physical 
development in 2016/2017 were NIS 27 million, as compared to NIS 26 million in 
2015/2016. The budget for physical development for 2017/2018 is set at NIS 56.1 million, 
which includes budgeted renovations and maintenance of existing facilities. The budget 
also includes the relative allocation for constructing the Faculty of Social Welfare and 
Health Sciences building and the budget earmarked for adding additional floors to the 
Rabin Social Science Complex.  

Physical development included several new construction projects, with the main effort 
focused on the new Faculty of Social Welfare and Health Sciences building. In addition, 
construction was completed on more than ten new research laboratories throughout the 
University; a compound for research centers (cyber research, maritime strategies) was 
established; a diving center and aquarium area were set up in the Morris Kahn Marine 
Research Station in Kibbutz Sdot Yam, an extension of the Charney School of Marine 
Sciences; work on the University Donors Garden was completed; and renovations were 
carried out on the administration floor of the Eshkol Tower, the food court, the 
gymnasium, and the Shikma dormitories.  

During 2016/2017, a large number of physical development projects were in the planning, 
approval, and resource development stages, including the construction of additional 
floors for buildings of the Herta and Paul Amir Faculty of Social Sciences; the expansion 
of the Port Campus through the purchase of Carmel Academic College and leasing another 
building from the Haifa municipality; the addition of 500 beds to the student dorms (with 
the support of the Planning and Budgeting Committee of the Council for Higher 
Education); the establishment of an animal research laboratory in the Rabin Social Science 
Building; the construction of a transgenic greenhouse and gene bank (with the support of 
the ISF); the preparation of land and construction of an end terminal for the future cable 
car system; and the final ratification of the comprehensive plan for the Mt. Carmel 
campus.  

Joint efforts continued with the Rambam Health Care Campus to enlist the required 
resources for building the Helmsley Health Discovery Tower at the medical center. Six of 
the planned 20 floors will be allocated to the University. The University’s involvement in 
this project represents a significant aspect of the strategic five-year plan designed to 
transform the University of Haifa into a multi-campus institution.  
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• Dr. Roee Diamant of the Hatter Department of Marine Technologies is leading a 
research consortium funded by the EU that includes researchers from Spain, 
Germany and Italy. Dr. Dror Angel from the Department of Maritime Civilizations 
is participating in another similarly funded research consortium.  

• Professor Eran Tauber of the Department of Evolutionary and Environmental 
Biology participated in the CINCHRON (Comparative INsect CHRONobiology) center 
of excellence as part of the ITN (Innovative Training Networks) graduate student 
exchange program, part of the Marie Curie Program. 

• This year, 17 University researchers joined the European Cooperation in Science 
and Technology (COST) Program, which helps foster international cooperation 
while coordinating research efforts on related or synergistic topics.  
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Ministry of Energy: Five grants were approved of the 13 submitted (a 38% success rate). 
The winning researchers are Dr. Nicolas Waldmann (who was awarded two grants), Dr. 
Yizhaq Makovsky, and Dr. Revital Bookman, all from the Leon H. Charney School of Marine 
Sciences, and Dr. Motti Zohar from the Department of Geography and Environmental 
Studies. 
 
ISF together with the Israeli Ministry of Education: Two significant grants totaling NIS 3.5 
million each were granted to two groups of researchers from the Faculty of Education on 
the topic of deep learning: Prof. Yael Kali, Prof. Dani Ben-Zvi, and Dr. Yotam Hod, as well 
as Prof. Ofra Mayseless, Prof. Roza Leikin, and Dr. Shiri Lavy.  
 
Collaboration between the United States-Israel Binational Science Foundation (BSF) and 
the United States National Science Foundation (NSF): A grant totaling $280,000 was 
awarded to Dr. Yafit Gabay from the Faculty of Education. 
 
Yad Hanadiv Foundation: A grant totaling NIS 660,000 was awarded to Prof. Noga Collins-
Kreiner for the unique Shvil HaYam project. 
 
Ministry of Science: 10 grants of the 31 proposals submitted were approved (a 32% 
success rate). The most significant totaling approximately NIS 2 million was awarded to 
Prof. Gal Richter Levin as part of a call for proposals on personalized medicine.  
 
Dr. Oded Klavir from the Department of Psychology, who joined the University in 
2016/2017, won several impressive grants this year, including a €200,000 grant from the 
German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF); a grant totaling 
NIS 1,214,000 over four years from the ISF; a new researcher’s lab grant, totaling NIS 
812,790; and a $70,000 NARSAD grant over two years (awarded by the Scientific Council 
of the Brain and Behavior Research Foundation).  
 
Collaboration with the European Union 

• As part of the EU Research Program, the University once again hosted the annual 
Researchers' Night event – this year on the topic of “Humanity in 2050”. About 
5,000 visitors attended the event on the Mount Carmel campus and learned about 
cutting-edge research taking place at the University. The event was held in 
partnership with the EU's Marie Curie Program.  

• Dr. Tali Mass of the Department of Marine Biology won a €1.5 million European 
Research Council Starting Grant (ERC-StG).  
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Hiring new academic staff: During 2016/2017, 32 new researchers joined the University 
and received startup grants totaling about $1 million. In addition, another $1 million was 
used to complete the hiring grants provided to researchers who joined the University the 
previous year. 

 

Research grant awards 

The Israel Science Foundation (ISF) and Natural Science Foundation of China (NSFC) joint 
Israel-China scientific research collaboration (for projects in mathematics, computer 
sciences, nanotechnology, and Earth sciences) approved five grants totaling 
approximately NIS 1 million of the ten proposals submitted. The winning researchers are 
Prof. Edi Barkai (Department of Neurobiology); Prof. Simone Shamay-Tsoory (Department 
of Psychology); Dr. Hanoch Kaphzan (Department of Neurobiology); Prof. Dan Tchernov 
(Department of Marine Biology); and Dr. Eran Gefen (Department of Biology, Oranim 
Academic College). 
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The incentives program was designed to help researchers realize their potential and 
continue the increased scope and quality of research being carried out at the University. 
According to the current incentives model, relevant activities of academic staff result in 
faculty-based compensation for relative income from the research budgeting model. In 
addition, a special grant is awarded to academic staff in faculties that were recognized for 
excellence by the PBC.  

Led by the Vice-President and Dean of Research, the Research Authority this year made 
extensive efforts to encourage staff members to submit research proposals and publish 
their studies in professional journals ranked with a high impact factor. In addition to 
managing the incentives program – which includes advancement, additional research 
funds based on the PBC guidelines, and more – the Research Authority offered workshops 
on writing research grants, notified academic staff about grant opportunities, and 
directed and supported researchers in their efforts to obtain funding from competition-
based foundations. The Authority also set up meetings with the heads of research 
foundations, invested efforts to strengthen ties with government institutions and 
foundations, and awarded exploratory grants and prizes to outstanding researchers. In 
addition, representatives of the Research Authority participated in various faculty 
councils and department meetings to identify academic staff who could serve as suitable 
representatives to specific foundations (for example, the EU’s European Research 
Council), and carried out advance external assessments prior to making submissions to 
major foundations (such as the German-Israeli Project Cooperation).  

The incentives described above constitute only a few of the avenues utilized by the 
University for advancing research. The University of Haifa supports research efforts in 
several other ways as well, including additional research funding, construction and 
preparation of research labs and centers, purchase of research equipment, scholarships 
for research students, expansion of the library budget, and more. As a result, the overall 
budget allocated to encouraging University researchers to further pursue their efforts 
totals tens of millions of NIS annually. 
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The Research Authority 
 
The senior academic staff’s active involvement in research projects has resulted in the 
continuing growth seen in recent years in the University’s portion of the Council for 
Higher Education’s Planning and Budgeting Committee (PBC) research budgeting model. 
This year, the University was allotted 7.32% of that budgeting model (as opposed to 6.98% 
in 2016/2017), an achievement that was also reflected in the increased compensation 
granted to the University by the PBC. This was in addition to the excellence grants 
awarded to the University this year by the PBC in five subject areas for publications or 
winning research grants.  

In the last five years, the PBC national research budget has grown by approximately 16%, 
while at the same time the allocation to the University of Haifa has increased three times 
that rate – by 50%. During the past decade (2007-2018), the University’s portion of the 
PBC research budgeting model has increased by about 70% (from 4.35% to 7.32%), the 
largest growth rate among all the universities in the country.  

Nearly NIS 10 million of the NIS 14 million added to the research budgeting model of the 
University in 2017/2018 stems from improvements in the relative research achievements 
of the University, primarily in publications and awards from foundation-based 
competitions. The additional NIS 4 million stem from a general increase in the national 
research budget. The University’s increased portion of the publications component of the 
budget by NIS 7.7 million is the result of fewer publications by clinical researchers in 
institutions with medical schools.  

About 60% of the total University of Haifa research budgeting model income originates 
from the publications component. About 23% of that income stems from the research 
grant component (competition-based foundations and others). More than 75% of the 
income from research grants comes from competition-based foundations, which 
coincides with the 15% growth this year in the University’s part in the competition-based 
foundations component.  

Research Authority efforts to encourage further research: Along with existing 
mechanisms to promote research, the Authority has offered new incentives this year 
designed to create a joint, up-to-date research agenda and continue the upswing in the 
research budgeting model seen in recent years. The incentives program for encouraging 
research study represents the Authority’s official position concerning the importance of 
research activity in the University.  
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studies being spread over six semesters over a two-year period. The program received 
approval from the Council for Higher Education. 
 
The Graduate Studies Authority is encouraging excellence and contributing to the 
development of research leadership through the "Haifa Grad Team" – a new initiative 
designed to cultivate a cohort of outstanding doctoral students who will become Israel's 
next generation of academic leadership. The program includes scholarship support, 
research grants, enrichment programs and assistance with pursuing post-doc 
opportunities. 
 
The Student Administration Division launched a marketing campaign that led to a 
significant increase in the enrollment rate this year. In the 2018 academic year, the 
advertising budget of the Division was doubled to more than NIS 2 million and three 
additional staff positions were added. 
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five Massive Open Online Courses (MOOCs). These will join the first MOOC course 
developed and implemented by Prof. Sheizaf Rafaeli in the 2011 academic year. The 
development of these five courses will be completed during the current academic year 
and rolled out next year. During the year, about 100 e-courses were launched at the 
University, which is expected to reach a record number of 12,000 students. The increase 
in the number of online courses is aligned with the PBC’s five-year plan, which allocates 
resources for the development of computerized teaching in universities and colleges. 
Today, the University of Haifa is among Israel’s leading institutions in this area. 
 
Internationalization: Every year, approximately 1,200 students from over 40 countries 
across learn at the University’s International School. The International School promotes 
hundreds of initiatives for inter-institutional cooperation and has signed nearly 390 
international agreements to date. Every year, the University of Haifa hosts hundreds of 
international conferences that greatly strengthen its status in Europe, the Americas, Asia 
and Africa. 
 
The University assigns great importance to its place in the academic rankings of 
universities worldwide and has recently taken significant steps to lift its position in these 
rankings. 
 
Accessibility of higher education to underserved populations: The University invests 
considerable efforts in making higher education accessible to the ultra-Orthodox 
population, as well as students from the Arab sector and those from the Ethiopian 
community. The University offers a number of support services to prepare these students 
for higher studies including English and Hebrew tutoring courses, practice classes and 
individual tutoring sessions. 
 
Students: In the 2018 academic year, there were 7,855 undergraduate students, 7,792 
graduate students, and 1,471 doctoral students at the University.  In addition, 163 
students studied towards for a teaching certificate.  The University continued the trend 
of requiring students to meet stricter admissions criteria in order to improve the academic 
potential of the students enrolled in the three degrees. As part of this goal, the University 
awarded scholarships to students who had a Psychometric Entrance Test score of at least 
10% above the departmental weighted average, in a wide range of departments. 
 
In the past year, the University opened an accelerated study program for outstanding 
students who wish to complete their studies for a B.Sc. degree in two years. The program 
is being implemented in 12 departments in the humanities and social sciences, with the 
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practitioners, patients and their families, and to state-of-the-art clinical resources, such 
as imaging devices, genetic testing and advanced equipment systems.  
 
The University has signed several strategic academic agreements with research 
institutions in Israel and around the world, which will support the acceleration of its 
academic development in selected fields. Among the notable examples are agreements 
signed with the University of Maryland and the University of Texas at Austin. In addition, 
this year we have increased the number of agreements under the European Union's 
Erasmus + programme, with the aim of increasing student and faculty exchange activities.  
This year, we continued our efforts to advance our academic ties with China, with the goal 
of becoming an institution of higher education that will serve as a central bridge of joint 
research between the two countries. The Shanghai-Haifa Research Center, located on the 
prestigious East China Normal University campus, will be housed in a new, dedicated 
laboratory building which will open in July this year. The University's collaboration with 
FAPESP University in São Paulo was expanded this year with the addition of further 
researchers to the joint activity, supported by the Rector's Office and the Research 
Authority. 
 
The University’s multi-year program for the academic development is closely aligned with 
the goals of the five-year program, as defined by the governmental Planning and Budget 
Committee (PBC), and focuses on teaching and research in the fields of digital humanities, 
data sciences, computer science, information systems and computational literacy. 
 
Recruitment of new faculty members: The recruitment of outstanding faculty members 
is a cornerstone in building an excellent research community. In the past year, we have 
recruited 32 young researchers from the best universities and research institutes around 
the world: Berkeley, New York University, Stanford, McGill, Maryland, Pennsylvania, 
Washington University, and British Columbia. One marker of our recent success in this 
area is the steadily increasing number of faculty members who have won prestigious 
research grants.  In the coming year, the University will continue its efforts to recruit 
outstanding scientists, with an emphasis on technology fields, data sciences, marine 
sciences, social sciences and health. 
 
Computer-Aided Instruction: In addition to its efforts to promote research excellence, 
the University continues to invest in advanced teaching methods, mainly in the area of e-
learning. The Unit for Computer-Aided Instruction continues to develop additional online 
courses that are integrated into a wide variety of departments and curricula. Following 
the winning of a Council for Higher Education public tender, the unit began to develop 



9 

Academic Development 
 
Over the past several years, the University has made concerted efforts to improve levels 
of scientific research and continue to emphasize excellence in teaching. Today, the 
University is on its way to becoming one of Israel’s leading research institutions and is 
considered among the very best in a number of academic fields. This year, we were proud 
to see our young faculty members continue to show impressive achievements, receiving 
prestigious grants awards and international recognition. 
 

We are clearly at the beginning of a new era.  In the past year, we have put into place 
important steps that will profoundly affect the future of the University and transform it 
many ways.  We launched the 'Multiversity Revolution' to better cope with the 
technological revolution and the subsequent changes in the labor market.  We 
understand that the future labor market will require multi-disciplinary knowledge and a 
toolbox with broad capabilities, in addition to specific academic specializations.  Our 
academic mission focuses on breaking down existing "academic" walls and creating 
unusual pairings between different fields of knowledge that are seemingly unrelated, but 
may provide solutions to real needs in a knowledge-rich environment, and open paths to 
create entirely new fields of knowledge.  As a Multiversity, one of our main goals is to 
provide students with tools that will allow cross-pollination within and between academic 
fields – cognitive flexibility, creativity, thinking outside the box, the ability to process data 
and the expertise to use data in an accurate and timely manner. In order to meet this 
commitment, in addition to offering innovative academic programs that combine fields 
of knowledge, the University of Haifa will provide multidisciplinary courses that will give 
students practical tools for integrating their chosen fields of study. In addition, each 
student will be able to attend a seminar at a research center of the University. 
Participation in seminars of this kind will be another opportunity, both to experience 
practical tools for interdisciplinary research, and to acquire skills that will improve 
students' ability to integrate into the labor market. 
 
As part of the ongoing process, being led by the Council for Higher Education to merge 
smaller colleges with larger universities, the University is working to integrate ORT Braude 
College to create a new Faculty of Engineering and to expand the Port Campus to include, 
among other things, a research center specializing in digital health. In addition, our 
collaborative partnership with the Rambam Health Care Campus took a significant step 
forward with the establishment of Helmsley Health Discovery Tower. The Tower’s close 
proximity to the hospital will provide our researchers with access to health care 
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underway to expand academic offerings at this site. We are also pleased to announce that 
the University and the Municipality of Haifa have signed 50-year leases for two additional 
buildings in downtown Haifa:  Palmer 4 and Hanamal 16. The Hanamal 16 Building will be 
named the Dylan Tauber Building, in honor of a gift from the Laszlo N. Tauber Family 
Foundation. The University will be transferring the computer and information sciences 
programs to these buildings, which are located in close proximity to the city’s hi-tech 
district. 
 

• The China Portal – With the establishment of this portal, the University has expanded its 
academic and research activities to Shanghai, Beijing and Hangzhou.  As part of the 
cooperation, the East China Normal University (ECNU) in Shanghai has agreed to build a 
laboratory building on the ECNU campus that will serve as a hub for joint research with 
our faculty members, mainly in the areas of statistics and data sciences (big data), 
neurosciences and marine sciences.   
 
The new multi-campus framework that underlies the five-year plan of the University of 
Haifa will support the enrichment of our academic offerings, the scope of our social 
diversity, and will solidify our involvement in and civic and cultural commitment to the 
city of Haifa, the entire Galilee region and locations around the world. The multiplicity of 
portals enables the University to fulfill its commitment to cultivate the next generation of 
professionals, researchers and academics in a wide range of fields of knowledge; help 
them realize their full potential; promote upward mobility; and expand professional 
opportunities for all ethnic and social minorities in the Start-up Nation. 
 
I look forward to sharing with you this challenging and inspiring vision and value your 
ongoing partnership, support and thoughtful advice. 
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Tower will house University laboratories.  Situated on the Rambam Health Care Campus, 
the Tower will create a historic opportunity for close cooperation between three leading 
institutions: Rambam, the University of Haifa and the Technion Medical School, which 
operates nearby.  The close proximity will enable the three institutions to share 
infrastructure and vast reservoirs of knowledge, in order to develop and implement joint 
research programs.  The combination of medical and research institutions will provide the 
center with unique advantages and a caliber of scientific professionalism that will be 
unmatched at similar centers around the globe.  Collaborative efforts at the Tower will 
spur research and technological developments that will contribute to improving the 
quality of life and public health among residents of Haifa and the North. In addition, the 
Tower will brand the city of Haifa as a biotechnology magnet and will serve as an engine 
for the development of high-tech industries and technologies. These activities will also 
lead to economic and scientific growth and will attract Israeli and international 
researchers, and even Israeli-born researchers currently living abroad.  Construction of 
the Tower will be funded via a joint University-Rambam fundraising campaign in Israel 
and overseas. Given the generous lead donation received from the Helmsley Charitable 
Trust, we hope to begin construction as early as August 2018.  
 

• The Engineering Portal (Karmiel) – Under an academic agreement, the highly regarded 
engineering school, ORT Braude College in Karmiel, will become the University of Haifa’s 
Faculty of Engineering.  Braude’s location in the Western Galilee will afford us a unique 
opportunity to introduce university-level education to students in the region and will 
expand the University's contribution to the growth of the Israeli high-tech industry. The 
academic merger is made possible with the support of the governmental Planning and 
Budgeting Committee (PBC); the Jewish National Fund, which is participating in the 
funding to construction the student dormitories; and the Karmiel Municipality, which has 
allocated the necessary land grants. 
 

• The Industrial Design Portal (Downtown Haifa) – The NB Haifa School of Design (WIZO), 
located in the heart of Haifa's multi-cultural German Colony neighborhood, is set to 
become the University’s new Faculty of Design and Architecture. Plans to integrate the 
school’s academic and professional activities into the University are being supported by 
the PBC, which is providing interim financing to the project. This project is currently in a 
holding pattern due to a pending court ruling. 
 

• The Computer and Information Sciences Portal at the Downtown Campus – This portal, 
which has been active for a number of years, is located downtown near the Port of Haifa.  
Currently, the Port Campus is used mainly for postgraduate programs, with plans 
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catalyst for its economic development and for strengthening Israel in general, and the 
North in particular.  
 
It is my hope that as we move forward with these physical and academic developments, 
our University will continue to serve as a microcosm of Israel's social, ethnic and cultural 
mosaic and provide a model for a value-based community that fosters cohesion, tolerance 
and mutual respect. 
 
The Mount Carmel campus will continue to serve as the main portal and administrative 
center. The Carmel campus is home to 7 faculties, 56 Departments, 8 schools and 69 
innovative research institutes and centers.  Through academic mergers and the 
integration of existing colleges, the expansion of faculty, and the addition of new areas of 
research, the University of Haifa will become an influential regional and international 
academic powerhouse that will include six additional portals: 
 

• The Marine Sciences Portal (Israel Oceanographic and Limnological Research Institute, 
Kibbutz Sdot Yam,  Ashdod and Acre) - The establishment of new coastal branches of the 
Leon H. Charney School of Marine Sciences has enabled a significant expansion of 
research activities at the departments of Marine Biology, Strauss Marine Geosciences, 
Hatter Marine Technologies and Marine Civilizations.  These branches were established 
as part of the national Mediterranean Sea Research Center Consortium under the 
leadership of the University of Haifa. With a generous $7 million donation from the 
Helmsley Charitable Trust and support from the Kahn and the Crown Family Foundations, 
the Leon H. Charney School of Marine Sciences was able to set up four new laboratories 
and purchase state-of-the-art marine equipment (ROV & AUV). 
 
As part of the trailblazing academic agreement signed last year between the University of 
Haifa and Texas A&M University, we have established a marine monitoring station, the 
first of its kind in the eastern Mediterranean Sea.  The station includes marine observation 
buoys for shallow and deep waters, and sensors for various oceanographic, biological and 
acoustic measurements. The collected data is displayed in real-time in a control room 
located at the University’s Charney School of Marine Sciences. The station allows the two 
universities to jointly examine ways to stop pollution in the Mediterranean, thereby 
preventing ecological disasters. 
 

• The Biotechnology & Healthcare Portal (Rambam Health Care Campus) – We are 
currently implementing the landmark agreement with the Rambam Health Care Campus 
to build a 20-floor Biomedical Discovery Tower adjacent to the hospital.  Six floors of the 
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Introduction 
 
Dear Members of the Board of Governors, Friends, Faculty, Administrative Staff, and 
Students, 
 
The University of Haifa’s 46th Board of Governors Meeting is a festive celebration where 
together we will turn our attention to the future. This year’s Board of Governors Meeting 
takes place against the backdrop of the implementation of the first stages of the new 
strategic plan that will transform the University of Haifa into a multi-campus academic 
institution – a “Multiversity” – and inspire a bold vision that will chart our path for years 
to come.  The plan is ambitious and imaginative, but also realistic, achievable and 
responsible.  It will break new ground and foster innovation. 
 
The comprehensive five-year plan that we have taken upon ourselves and which is 
currently underway will bring about a change in the complexion of the University by 2022, 
on the occasion of our 50th anniversary. The multi-campus university model is well suited 
for the dynamic and changing academic landscape, the current academic climate that 
promotes cross-disciplinary teaching and research and the increasing need for reskilling. 
This new model also supports the repositioning of the University and distinguishes it from 
its competitors.  The implementation of this plan will accelerate the growth of the 
institution and enrich the learning experience it provides to its diverse student body. We 
expect that, upon completion of the process, the University will become a destination 
‘magnet’ for the most promising students and researchers and a breeding ground for 
knowledge and innovation. 
 
The University of Haifa’s ‘Multiversity’ encompasses academic entry points or portals 
across Haifa, the Galilee region and as far as China.  The portals will offer world-class 
education in the humanities and social sciences, health and biomedical sciences, marine 
and natural sciences, biotechnology and healthcare, law, management and education, as 
well as emerging interdisciplinary fields such as artificial intelligence and engineering,  
bioinformatics and behavioral economics. 
 
The multiplicity of portals also contributes to making university education accessible to 
the entire North.  It supports upward social mobility, strengthens the middle class and 
encourages multidisciplinary academic activity and interdisciplinary cooperation. As the 
first academic institution in Israel to operate in such a format, the University of Haifa is 
forging its status as a leading multidisciplinary research institution while serving as a 
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