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קהילת האוניברסיטה ציינה את חג הפסח המתקרב בשירה בציבור עם הזמרת עינת שרוף .
האירוע ,שהתקיים בבית הסטודנט החדש  ,הקפיץ על הרגליים את מאות העובדים והסטודנטים
שהגיעו .בין הבולטים בשרים וברוקדים היו גם נשיא האוניברסיטה פרופ ' אהרון בן-זאב ,סגן
הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים עמוס גבר ויו "ר ועד הסגל המנהלי אלברט בן שמחון שהוזמנו
על ידי שרוף לבמה והצטרפו לשירה .מה בכל זאת יהיה פתוח במהלך חופשת הפסח?
לחצו כאן כדי להתעדכן .
פורום בכירי המשק של אגודת ידידי האוניברסיטה אירח השבוע במלון לאונרדו סיטי טא ואר את
ראש השב"כ יובל דיסקין שסקר את האתגרים עמם מתמודד היום השירות  .בין המאזינים  :עמי
שגיא ,סמי סגול ,ראובן אדלר  ,איזי בורוביץ ,איריס בק ,דוד פתאל ועוד.

סגן הנשיא למנהל ברוך מרזן קיים ישיבת ראשי מנהל וראשי אגפים במטרה לסקור את
ההתפתחויות והעדכונים בקה ילת האוניברסיטה .במהלך הישיבה עדכן סגן הנשיא על המהלכים
להקמת שלוחה בגליל שתהיה מורכבת מקמפוס עם פקולטות בתחום המדעים וההנדסה (במיזוג
עם אורט בראודה)" .ברמה האסטרטגית נראה שהכיוון נכון לאוניברסיטה לעשורים הבאים ",
הוא אמר.
הכנס השני לחקר הרוחניות שנערך בא וניברסיטת לפני מספר שבועות ממשיך להכות גלים .
העיתון "מקור ראשון" של הציבור הציוני -דתי פרסם כתבה שסיכמה את הכנס ובאתר NRG
בכתבה על בודהיזם ביהדות התייחסו לדברים שנאמרו בכנ ס.

ד"ר ליטל קינן -בוקר מבית הספר לבריאות הציבור התארחה השבוע בתוכנית "קו פתוח" וענתה
על שאלות של מאזינים הקשורות למחלת הסרטן .

ועדת המינויים של האוניברסיטה אישרה מספר מינויים והעלאות בסגל האקדמי .

פקס Fax: 04-8288110 :טלפוןMount Carmel, Haifa 31905 Tel: 972-4-8240091 :
הר הכרמל ,חיפה 31905
http://wordpress.haifa.ac.il
Launch Internet Explorer Browser.lnk

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
מערך תהוד"ה (תקשורת הסברה ודוברות האוניברסיטה)

ד"ר דן שיפטן התראיין במגזין היוקרתי  businessweekעל המתח לקראת הפגישה בין ראש
הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית ברק אובאמ ה" .האם זרועו של נתניהו כופפה והאם
האמריקאים כופפו אותה אפילו יותר ? התשובה היא כן" ,אמר.

פיתוח חדש של פרופ' שמעון ספיר מהחוג להפרעות בתקשורת יסייע בזיהוי מוקדם של מחלת
הפרקינסון באמצעות גלי הקול של הנבדק  .המחקר החדש פורסם באתר NRG ,YNET
ובאתרים נוספים.

ברכות לראש החוג לאמנות יצירה  ,הציירת ואמנית ההדפס שרון פוליאקין שזכתה בפרס רפפורט
לצייר ישראלי בכיר לשנת  2010מטעם מוזיאון תל אביב לאמנות .

כנס בנושא חינוך מחוננים בישראל נערך השבוע על ידי החוג לייעוץ והתפתחות האדם  .דיקן
הפקולטה לחינוך פרופ' עפרה מייזלס התראיינה לקראת הכנס בתוכנית "היום בחדשות" בערוץ
הראשון .פרופ' ברוך נבו הציג מחקר שבדק מה קורה למחוננים בהגיעם לגיל  .40המחקר פורסם
ב YNET-ובאתרים נוספים.
תלמידי החוג לתיאטרון יציגו את הצגת הרחוב "עציצים" בבימוי של משה מלכא בפסטיבל חיפה
להצגות ילדים בחול המועד פסח  .ההצגה תוצג ביום ד' 31.3.10 ,במתחם הפסטיבל .צפו בד"ר
דורית ירושלמי ,ראש החוג לתיאטרון מסבירה על המחויבות החברתית של החוג .

האוניברסיטה ממשיכה בפעילות הירוקה שלה והשבו ע פינתה פסולת אלקטרונית למיזם
לאקולוגיה לקהילה מוגנת  .בין היתר פונו  80מחשבים 40 ,מסכי  38 ,CRTמדפסות ועוד .

"מה אנחנו יודעים על אינטליגנציה ריגשית " ,ספרו של פרופ' משה זיידנר מהחוג לייעוץ
והתפתחות האדם זכה בפרס ה " "PROSEשל האגודה האמריקאית של המוציאים לאור  ,פרס
שמוענק למצוינות מחקרית בתחומים השונים .
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פרשת השבוע  -פרשת צו :פרשת צו עוסקת בטקסי המשכן  .קוראים בה באופן מסורתי ב "שבת
הגדול" ,השבת שלפני הפסח  .הרב רונן לוביץ' ופרופ' יואב לביא משוחחים על המעגל הראשון
והקרוב לנו ביותר – המעגל המשפחתי והיחסים בת וך המשפחה.

פרופ' אבי בן -צבי התראיין בכלי התקשורת השונים על הצלחתו של נשיא ארצות הברית ברק
אובאמה להעביר את רפורמת הבריאות " .זה הישג אדיר נגד כל ההישגים  .אם עד היום הנשיא
נתפס כאדם רהוט בעל יכולת רטורית גבוהה אבל בלי יכולת ביצוע  ,כעת הוא הוכיח שהוא יוד ע גם
לבצע" ,אמר.
פרופ' שיזף רפאלי התראיין בתוכנית "השעה הבינלאומית " ברשת ב' על המשך קרב הענקים בין
ממשלת סין וגוגל" .עד היום גוגל נכנעה לצנזורה הסינית במשך  4שנים .במהלך האחרון היא
מאתגרת את ממשלת סין" ,אמר.

פרלמנט אקדמי :ח"כ זאב בילסקי מציג את עמדותיו בשלוש חזיתות  :חיזוק הרשויות המקומיות ,
החמרת הענישה נגד עברייני תנועה ושיפור הטיפול בניצולי השואה  .ד"ר איתי בארי ,ד"ר אורן
גזל-איל ובתיה רפפורט מצביעים על היתרונות והחסרונות שבהצעותיו .

אנו מפנים את תשומת לבכם שניתן לעיין מדי יום באתר תהוד"ה בלקט מקטעי עיתונות אודות
האוניברסיטה.
פרסמתם מחקר חדש? הוצאתם ספר חדש? ערכתם יום עיון ? רואיינתם בתקשורת ? הייתם שותפים לפעילות
בקמפוס? נשמח לקבל מהסגל האקדמי והמנהלי פרטים על אירועים  ,כנסים ,מאמרים ,כתבות ופעילויות
נוספות הנערכות בקמפוס .
בברכה,
ד"ר אמיר גילת
ראש מערך תהוד"ה
agilat@univ.haifa.ac.il
טלפון04-8240092 :
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