
ביוני 9, בסיוון"ו טיום שישי,   

 

 ישיבה מקדימה של הועדה האקדמית 8:15-16:30

  , בנין הסנט5אולם הסנט, קומה   
 

 )למוזמנים בלבד( מפגש ראשי אגודות הטכניון 8:45-14:00

 ובעולם בארץ תרומות גיוס בתהליכי וכיוונים מגמות  

 מוזיאון ההעפלה וחיל הים
 

 לאורחים מחו"לסעודת ליל שבת   20:00

 , מלון דן כרמלרונדואולם   

   

 

ביוני 10, בסיוון"ז טיום שבת,   

 

 עתיד מבטיח שבת מדע:   10:00

 אולם המלך שלמה, מלון דן כרמל    

 מדעי המחשבהפקולטה לדיקן , עירד יבנה: פרופ' מנחה  

 :יםמשתתפ

 ערים ובינוי לארכיטקטורה הפקולטה, איילון-יאבו שרון 

 לפיזיקה הפקולטה, בארי אייל 

 כימית להנדסה הפקולטה, אבומנהל חנאן 

 המחשב למדעי הפקולטה, קרבי אלעד 

 

לכבוד חברי  נשיא הטכניון, פרופ' פרץ לביא וד"ר לינה לביא שלקבלת פנים חגיגית  21:00

 )למוזמנים בלבד(הקורטוריון 

 כרמל דן מלון ,גן ליד הבריכה

 

 

 ביוני 11, בסיוון ז"ייום ראשון, 

 

 ישיבת הפתיחה של מליאת הקורטוריון  9:00

 המרכז למדע וטכנולוגיה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,  קומת קרקע, ,1אודיטוריום    

 הפקולטה למדעי המחשב   

 

 Technion of Thingsפאנל בנושא:   11:00
 המרכז למדע וטכנולוגיה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,  קומת קרקע, ,1אודיטוריום 

 הפקולטה למדעי המחשב      

 קורנל טק משנה לדיקן : פרופ' דבורה אסתרין,מנחה 

 :משתתפים   

  'לשעבר סגן נשיא להנדסה בגוגל מכון שמידט למדעיםאש , רפלדמןסטיוארט דר , 

 פרופ' דני רז, הפקולטה למדעי המחשב 

  הפקולטה להנדסת חשמליואב עציוןפרופ' משנה , 

 

  פרס הארווי הענקתטקס   12:30

 בית הקולנוע ע"ש הלר, בית הסטודנט ע"ש שלום זילוני   

 מקבלי הפרס:   

  פרופ' קארל דייסרוס, אוניברסיטת סטנפורד 
 פרופ' פיטר היגמן, אוניברסיטת הומבולדט ברלין 

  הטכנולוגי של מסצ'וסטסוייס, המכון )ריי( פרופ' אמריטוס ריינר 
 פרופ' אמריטוס קיפ סטפן תורן, המכון הטכנולוגי של קליפורניה 
  דריבר*, המכון הטכנולוגי של קליפורניהפרופ' אמריטוס רונאלד 

 
 *מוענק לאחר מותו  



 

  ם חגיגיתארוחת צהריי   13:30

 שלום זילוניבית הסטודנט ע"ש סטנלי , 3קומה , פישרתכליתי ע"ש ג'וזף ואידית -אולם רב

 

 )למוזמנים בלבד(הועדה האקדמית  ארוחת צהריים לחברי 13:45-15:00

 זילוני שלום סטנלי ש"ע הסטודנט בית, 4 קומה, 421 חדר  

 

  ישיבת הועדה לפיתוח פיזי 14:45-16:15

 בית הסטודנט ע"ש סטנלי שלום זילוני, 4קומה , 420חדר 

 

  הועדה האקדמית  דיון פתוח עם חברי 15:00-16:30

 ט, בניין הסנ5הסנט, קומה  אולם  

 

 ישיבת הועדה האקדמית 16:30-18:00

  ט, בניין הסנ5הסנט, קומה  אולם  

   
 )למוזמנים בלבד( מפגש לכבוד זוכי מלגת שרמן  16:30

 מועדון הסגל ע"ש פורשהיימר

 

 בלבד()למוזמנים  פרויקטים תרומת הארי שרס ומשפחתוטקס חנוכת   16:30
 הל אהרוןבית כנסת א

 

 פתיחה חגיגית של מושב הקורטוריון וטקס הענקת תוארי עמית כבוד  19:30
 אולם העצרת ע"ש צ'רצ'יל

 מקבלי התואר:

 איילין וסטיב ברגר, ארה"ב 
 מארק גיינס, ארה"ב 
 ד"ר טרי גרדנר, ארה"ב 
 פרופ' יוסי לשם, ישראל 
 ארנולד סיידל, ארה"ב 
  ויגודני, קנדהסוזן ריימר ובנג'מין 

 

  טריורמי קליינשטיין במופע : מופע אומנותי  

 הטקס בסיוםתתקיים ארוחת ערב חגיגית   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ביוני 12, בסיוון ח"ייום שני, 

 

  טקס הענקת פרסים אקדמיים ופרסי מחקר: 9:00-10:30

 המרכז למדע וטכנולוגיה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב, קומת קרקע, , 1אודיטוריום    

 המחשבהפקולטה למדעי    

 פרס קופר להצטיינות במחקר 
 פרס ומענקי מחקר ע"ש עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית יישומית 
 פרסים ע"ש הילדה והרשל ריץ' לחדשנות ויזמות 
 פרס למצוינות אקדמית ע"ש נורמן סיידן 

  ליזמות רפואית למען עולם טוב יותרפרס דיאן שרמן 

 פרסים ע"ש הנרי טאוב על הצטיינות אקדמית 
 

 ישראל מיקרוסופט של פ"המו ל"מנכ: יורם יעקובי, מרצה אורח
 

 יריד מיזמי סטודנטים  10:45-12:15

 המחשבהפקולטה למדעי  יה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,המרכז למדע וטכנולוג   

 

   ועדת הכספיםישיבת  10:45-12:15

 הפקולטה  יה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,המרכז למדע וטכנולוג, 3קומה , 337חדר    

 המחשבלמדעי    

 

  טקס הענקת פרס קרן אדליס לחקר המוח  12:30

 ש ד. דן ובטי קאהן“בנין הנדסת מכונות ע קומת קרקע, ש שירלי ומני ראווט,“אודיטוריום ע   

 זוכה הפרס:   

 פרופ"מ אסיה רולס, הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט   

 

 אופקים חדשים בחקר המוח :פאנל בנושא   
 חמש שנות שיתוף פעולה בין הטכניון למכון ויצמן בתמיכת קרן אדליס   

 : םמשתתפי   

 הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורטפרופ' ג'קי שילר , 

 מכון ויצמן למדעפרופ' רוני פז ,  

 

  ם חגיגיתארוחת צהריי  13:30

ש ד. דן ובטי “בנין הנדסת מכונות ע קומת קרקע, ,טרקלין לסטודנטים ע"ש אנדי ולארי וולף   

 קאהן   

    

 ישיבת הועדה לענייני סטודנטים   14:45-16:15

  ש ד. דן ובטי קאהן“בנין הנדסת מכונות ע ,2, קומה 217חדר  חדר מועצת הפקולטה,   

    

    ישיבת הועדה לקשרי ציבור 14:45-16:15

 ש ד. דן ובטי קאהן“בנין הנדסת מכונות ע קומת קרקע, אודיטוריום ע"ש אנדרו דוידוביץ,   

 

   המרכזת הועדהישיבת  16:30-17:30

 ש ד. דן ובטי קאהן“בנין הנדסת מכונות ע ,2, קומה 217חדר  חדר מועצת הפקולטה,   

 

 )למוזמנים בלבד( תואר דוקטור לשם כבודהבלת פנים לכבוד מקבלי וקטייל קק  19:30
 מועדון העובדים ע"ש קרל אלפרט

 

 טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד  20:30
 אולם העצרת ע"ש צ'רצ'יל

 :מקבלי התואר

  פרופ' ברנרד אמדאי, ארה"ב 
 ד"ר יוסף צ'חנובר, ישראל 
 פרופ' דוד ל. דונוהו, ארה"ב 



  אייזנשטיין, צרפתפרופ' אודיל 
 צבי ליבן, ישראל עמנואל 
 מרטין פול מושל, בריטניה 
 ג'וזף ניובאוור, ארה"ב 
 פרופ' ל. רפאל רייף, ארה"ב 
 

 הטקס בסיוםתתקיים ארוחת ערב חגיגית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ביוני 13, בסיוון ט"ייום שלישי,   

 

 ד"ר אנדרו ואביבה גולדנברג  ש"עארכיטקטורה  לסטודיו פביליוןעל הקמת )זמני( טקס הסרת לוט  8:30 

 ובינוי ערים הפקולטה לארכיטקטורה  

    

  תרומת ואלרי קוליס -טקס חנוכת המעבדה לחקר אלרגיה וחיסון מולד ע"ש קרן א ב דייויד  9:00 

 הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט , 5קומה  ,חדר סמינרים  

 
   טקס חנוכת בנין מעונות הסטודנטים ע"ש רונלד ס. וג'ו קרול לאודר 10:30-12:00

 כפר ההסמכה החדש   

 :בהשתתפותם של   

 שר החינוךנפתלי בנט , 

 ראש עיריית חיפהיונה יהב , 

 
   הגשמת חזון הטכניון  :21-טכניון, ישראל והעולם במאה הה 12:15-13:25

  יה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,למדע וטכנולוגהמרכז  קומת קרקע ,1אודיטוריום    

 המחשבהפקולטה למדעי    

 :בהצדעה ל   

 ווארה'פוג הירושי ר"ד 
 גולדנברג ואביבה אנדרו ר"ד 

 לאודר קרול ו'וג. ס רונלד 

 מאורברגר קרן 

 סגול משפחת 
 טאוב ומרילין הנרי ש"ע קרן 

 
   טקס חנוכת מרפסת ע"ש משפחת טאוב 13:30-14:30

 המחשבהפקולטה למדעי  יה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,המרכז למדע וטכנולוג, 2קומה    

  ארוחת צהריים   

 אלפרט קרל ש"ע העובדים , מועדוןטאוב והנרי מרילין ש"ע אולם   

 

  בנהריים VIPאירוע מסכם: סיור   18:30

 גשר הישנה   

 

 

 

 ביוני 14ן, ו' בסיוכיום רביעי, 

 
  הישיבה המסכמת של מליאת הקורטוריון  9:30-11:00

 המרכז למדע וטכנולוגיה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב,  קומת קרקע, ,1אודיטוריום    

 המחשבהפקולטה למדעי    

 

  שנתית בטכנולוגיה וכלכלה ע"ש יצחק מודעיהרצאה  11:15-12:30

 המרכז למדע וטכנולוגיה ע"ש משפחת הנרי ומרילין טאוב, קומת קרקע, , 1אודיטוריום    

 המחשבהפקולטה למדעי    

 אלוף )מיל'( עמוס ידלין: מרצה אורח   

 : דו"ח מאזן2017הביטחון הלאומי של ישראל בשנת    
 

  ארוחת צהריים 12:30-13:30

  מועדון הסגל ע"ש פורשהיימר   

     

 
 

 

             


