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מאירועי מושב הקורטוריון

שבת מדע: נשים בטכניון 

הטכניון - הישגים ואתגרים: סקירת השנה החולפת מפי 
נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא

טקס הענקת פרס הארווי:
מקבלי הפרס: 

פרופ' עמנואל בלוך, גרמניה    
פרופ' מרק ו. קירשנר, ארה"ב

 תערוכת ביזטק: סטודנטים יזמים בפעולה
בחסות מרכז ברוניצה ליזמות

חדשנות: דיון בהשתתפות בכירי ההייטק הישראלי 
בהנחיית מולי אדן, יועץ בכיר לבנק הפועלים, לשעבר סגן 

נשיא בכיר באינטל העולמית ונשיא אינטל ישראל

אירוע חגיגי לציון 75 שנה לאגודת דורשי הטכניון 
בארה"ב

חנוכת הקתדרה ע"ש צ'יל וברטה וייסמן 
ברפואה מותאמת אישית

טקס הענקת פרס קרן אדליס לחקר המוח: 
מרצה אורח: פרופ' סמואל ויס, אוניברסיטת קלגרי, 

קנדה: "תאי גזע נוירולוגיים בוגרים - ממדע טהור 
ליישומים רפואיים"

פרופ' פרץ לביא
נשיא

לורנס ג'קייר
יו"ר הקורטוריון

גדעון פרנק
יו"ר הוועד המנהל

ההרצאה השנתית בטכנולוגיה וכלכלה ע"ש יצחק מודעי: 
 מרצה אורח: השגריר דניס ב. רוס:

"להיכן מועדות פניו של המזרח התיכון?" 

טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד:
דברים בשם מקבלי התארים: ד"ר דוד ג. סקורטון, ארה"ב, 
מזכיר מוזיאון ה-Smithsonian ונשיא אוניברסיטת קורנל 

לשעבר

טקס הענקת תוארי עמית כבוד:
דברים בשם מקבלי התארים: ד"ר שלמה מרקל, 

סגן נשיא, חברת ברודקום בע"מ 

פרסים אקדמיים ופרסי מחקר:
• חנוכת הקרן המשפחתית ע"ש רות ורוברט מגיד 

למחקר יישומי
• פרסי קופר להצטיינות במחקר

• פרס ומענקי מחקר ע"ש עוזי ומיכל הלוי 
לחדשנות הנדסית יישומית

• פרסים ע"ש הילדה והרשל ריץ' לחדשנות ויזמות
• פרסי דיאן שרמן ליזמות רפואית למען עולם טוב יותר

• פרס למצוינות אקדמית ע"ש נורמן סיידן 
• פרסים ע"ש הנרי טאוב על הצטיינות אקדמית

מרצה אורח: חיים שני, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר: 
"הזדמנויות חדשות לתעשיית ההייטק הישראלית"

כמדי שנה מתכנסת משפחת הטכניון העולמית בחיפה על מנת לחגוג, להתעדכן וליטול חלק בדיון רחב 
היריעה  על מדע, טכנולוגיה, חדשנות וחינוך ועל עתיד הטכניון, המדינה והעולם. 

אנו מקדמים בחום את חברי הקורטוריון וידידי הטכניון המסורים, ומודים להם על תמיכתם האיתנה 
והבלתי מתפשרת.
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