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

 
         

 
 Tel: Mount Carmel, Haifa 31905   9861-3-7131180 טלפוןFax  9 913-7177001 פקס       20814חיפה ,  הר הכרמל

http://wordpress.haifa.ac.il 
 

 
 

 1100ינואר  06                    
 א"ב שבט תשע"י             

 12השבוע שהיה 
 באוניברסיטה בוע שהיהסיכום הש

 
הייתם ? רואיינתם בתקשורת? ערכתם יום עיון? הוצאתם ספר חדש? פרסמתם מחקר חדש

 ,כנסים, נשמח לקבל מהסגל האקדמי והמנהלי פרטים על אירועים? שותפים לפעילות בקמפוס

 .כתבות ופעילויות נוספות הנערכות בקמפוס, מאמרים

 

, 54בן , אילון. ר הוועד המנהל החדש של האוניברסיטה"עמי אילון הוא יו.( במיל)האלוף 

חבר כנסת ושר בממשלה והוא משמש כיום , כ"ראש השב, כיהן בעברו כמפקד חיל הים

אני מברך על מינויו של עמי אילון ומשוכנע שהניסיון הרב " .ם"ר עמותת אקי"כיו

והמוכח שלו כאיש עשייה שתרם רבות לביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל יסייע גם 

לאוניברסיטת חיפה בהמשך התפתחותה וביסוסה כאוניברסיטת מחקר מובילה 

זאב על -אהרון בן' ברסיטה פרופברך נשיא האוני, "במצוינות האקדמית והאנושית שלה

 .המינוי החדש

 

מנחם מור מהחוג לתולדות עם ישראל זכה במדליית הוועד השומרוני בוושינגטון ' פרופ

לפקולטה למדעי , זכייה זו מביאה כבוד רב לחוג. על הישגיו בחקר העדה השומרונית

 .הרוח וכמובן לאוניברסיטה כולה

 

 

 

הציגו את ממצאי , "אופקים"תוכנית , אוניברסיטהתלמידי תוכנית המצטיינים של ה

ר "מחקריהם אודות מדיניות האנרגיה של ישראל במסגרת סמינר מיוחד בהנחייתה של ד

בין היתר הציגו הסטודנטים מחקרים אודות  .הספר למדעי המדינה-ברנדה שפר מבית

לוגיות ירוקות מדיניות ישראל בנוגע לפיתוח טכנו, תופעות הלוואי של בתי הזיקוק בחיפה

השלכות גילויי הגז על מגמות השקעה בבורסה וההשלכות של הפקת אנרגיה , ומתחדשות

 .גרעינית בישראל

 

המחלקה לממשל ורעיון מדיני והמחלקה ליחסים בינלאומיים של בית הספר למדעי 

בעל שם ' פרופ, שאול כהן' ארחו את פרופ אוגרפיה ולימודי סביבהיהמדינה והחוג לג

הגיאוגרפיה של יחסים "9 לסמינר בנושא, בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית עולמי

, בניו יורק  Hunters Collegeאמריטוס של  ' שהוא פרופ, כהן' פרופ ".בינלאומיים

 .חר מלחמת העולם השנייהנחשב לאחד מפורצי הדרך בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית לא

 

http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3185
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=2038
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=2038
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מחקר חדש שנערך באוניברסיטה . כדאי שתחשבו על זה? נרדמות עם הטלוויזיה פתוחה

במהלך הלילה לבין סרטן השד אצל  השינה מצא כי קיים קשר בין רמת התאורה בחדר

הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן כבר הכריזה על עבודה במשמרות כגורם ". נשים

המחקר שלנו . בגלל החשיפה של העובדות לתאורה מלאכותית בלילהסיכון לסרטן שד 

' אמר פרופ, "מצא כי גם התאורה בתוך חדר השינה שלנו עלולה להיות גורם סיכון כזה

המחקר פורסם  .שיזם את המחקר ,ראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, אברהם חיים

 .באינטרנט 1בחדשות ערוץ 

 

 גורמת לאיבוד של משאבים פסיכולוגייםצפייה בסיקור טלוויזיוני של אירועי טרור 

, ושת הצלחה ולהיווצרות של תחושות איום על החייםמשמעות או תח, מחויבות9 דוגמת

 על ידיכך עולה ממחקר חדש שנערך , מה שעלול להביא להיווצרות של טראומה משנית

 "רוזלם פוסט'ג"המחקר התפרסם ב. צור ושלומית רשף-חסי בן' פרופ, משה זיידנר' פרופ

 .ובמקומות נוספים

 

כך עולה ממחקר חדש , דוברי שתי שפות מצליחים ללמוד שפה שלישית ביתר קלות

 .רביעה יחד עם אקטרינה סניצקי מהחוג לחינוך מיוחד-סלים אבו' בראשותו של פרופ

זה מפני ששפות מחזקות אחת . שפרת את השליטה בשפות האםידיעה של מספר שפות מ"

, מורפולוגיים, והמיומנויות מתחזקות יותר באספקטים הפונולוגיים, את השנייה

 .רביעה-אבו' אמר פרופ, "והתחביריים

 

לפני שלהבות השריפה הגדולה בכרמל כובו באופן  מספר שבועות סיפרנו לכם כיצד לפני

 כתבה מסכמת באתר משרד החוץ. יברסיטה להצטרף לסיועמיהרו חוקרי האונ, סופי

כולל הסברים  -קרי הטבע והסביבה של האוניברסיטה מציינת את הפעילות של חו

ר לאה ויטנברג מהחוג "וד, רכז לחקר הכרמלאש המר, עדו יצחקי' וציטוטים של פרופ

ואת ההירתמות של חוקרי בית הספר לעבודה סוציאלית  -לגיאוגרפיה ולימודי סביבה 

  .לסייע לישובי חוף הכרמל

 

בבית הספר לבריאות הציבור התראיין " ברייט-פול"מלגאי של , ר אריק אמסטר"ד

בערוץ הראשון על המחקר שהוא עורך בו הוא ינסה להעריך את  "המעבדה"לתוכנית 

 .ההשפעה של הזיהום שנפלט לאוויר במהלך השריפה בכרמל על תושבי האזור

 

 

 

 

 

 

http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-a5e681588049d21004.htm&sCh=31750a2610f26110&pId=786102762
http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3150
http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?ID=203199&R=R1
http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3156
http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3156
http://www.mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/Celebrating_trees_after_Carmel_fire-Jan_2010.htm
http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3194
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גדות וחברי סגל בית -ערן ויגודה' ספר חדש בעריכת ראש בית הספר למדעי המדינה פרופ

שלטון מקומי לקראת 9 עיר ומדינה בישראל9 "ה וגיא פדהאברהם בריכט' הספר פרופ

 בכל הנדרשת כרחיתה ורפורמה הציבור של מתעצמות תביעות מול אל". העשור השביעי

על  מעשי גם אך אקדמי דיון הנוכחי הספר מציעבישראל  המקומי השלטון של שדרותיו

 .הבאות בשנים חשובה כה שלטונית למערכת צפויה

 

 ".חקר הטבע מאת פליניוס הזקן"9 רוני רייך מהחוג לארכיאולוגיה' ספר חדש לפרופ

חוקר הטבע הרומאי בן המאה הספר הוא למעשה תרגום ראשון לעברית של כתביו של 

אנציקלופדיה המקיפה הראשונה שיש בידינו "אותן ניתן להגדיר כ, הראשונה לספירה

לחצו , שאינו מופץ בחנויות, לפרטים נוספים והדרכים לרכישת הספר. "מהעולם העתיק

 .על הקישור למעלה

 

יחד עם עמיתים , ראש החוג לבריאות נפש קהילתית, דיוויד רועה' ספר חדש לפרופ

הספר ". 9challenging the stigma of mental illness "קונג-מארצות הברית והונג

 .מעניק כלים מעשיים להתמודד עם בעיית הסטיגמה הציבורית והעצמית של נפגעי נפש

 

 

 

שבמרכז " אוסף שוורץ"תמונות מ ?איך נראתה התעשייה הישראלית לפני מאה שנה

בספריה המתארות את ראשית התעשייה בישראל ישולבו בסרט שיוקרן  למדיה דיגיטלית

-תל, שתוצג במוזיאון הרצלילנבלום, "אין זו אגדה -@ -מהתפוז ל9 "במסגרת התערוכה

 .באבי

 

 

" קשר הישראלי"תחומיים התראיין לכתבה שדנה ב-ר יניב לויתן מהחוג ללימודים רב"ד

פורסמה ברשת הכתבה . לוירוס שפגע לפני מספר חודשים בתוכנית הגרעין האיראנית

למה שמדינה שרוצה לפעול . "תקשורת נוספיםהבריטית כמו גם בכלי " TIMES"עיתוני 

 ".?שלה על הפעולה' חותמת'בצורה חשאית תשאיר 

 

 

על " לונדון וקירשנבאום"צבי מבית הספר למדעי המדינה התראיין בתוכנית -אבי בן' פרופ

אני לא . "רה הירי בארצות הברית בו נורתה חברת הקונגרס היהודייה גבריאל גיפורדמק

 ".שם דמה הותר לאחר הסתה פרועה, חושב שזה מקרה שהאירוע קרה באריזונה

 

 

 

 

http://bookme.co.il/Books/249-2106/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
http://bookme.co.il/Books/249-2106/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
http://bookme.co.il/Books/249-2106/%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
http://actveng.haifa.ac.il/PDF/tehuda/%F4%EC%E9%F0%E9%E5%F1%20%E7%F7%F8%20%E4%E8%E1%F2%20_%20%E7%E3%F9%20%F2%EC%20%E4%EE%E3%F3.pdf
http://www.wisepress.com/index.asp-Q-I-E-9780470683606-challenging-the-stigma-of-mental-illness-lessons-for-therap..,188627
http://lib.haifa.ac.il/libinfo/liblog/index.php?option=com_content&task=view&id=1628
http://lib.haifa.ac.il/libinfo/liblog/index.php?option=com_content&task=view&id=1628
http://www.theaustralian.com.au/news/world/computer-virus-used-to-sabotage-irans-nuclear-plans-built-by-us-and-israel/story-e6frg6so-1225989304785
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, שיזף רפאלי' מנסה פרופ, בעקבות חשיפת ויקיליקס ?מי ראשי לשמור מאיתנו סודות

 ".כלכלסיט"לענות על השאלה בטורו ב, ראש בית הספר לניהול

 

 

 

 

ל "מהפקולטה למשפטים התראיין לתוכנית המשפטית של גלי צה רעלי זלצברג' פרופ

לבחינת  תפרלמנטאריעל ההצעה להקים וועדת חקירת ' ברשת ב" בחצי היום"ולתוכנית 

דמוקרטי שמבקש -אנחנו נמצאים בעיצומו של גל עכור אנטי. "ן של ארגוני שמאלהמימו

 ".כעת לבדוק אנשים לפי דעתם הפוליטית

 

 

 9 חדש בערוץ האקדמי

ום עיון בינלאומי הרצאות מי. מחלוקות על ההבנה ודרכי ההתערבות 9אלימות בין בני זוג

שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא מחלוקות על ההבנה ודרכי התערבות באלימות בין בני 

 .זוג

ההתפתחות של  מדבר על' הרב רונן לוביץ .חג לאילנות, ו בשבט הגיע"ט9 ו בשבט הגיע"ט

 .שמח חג. ך הדורות ועל המשמעויות הרלוונטיות של החג לימינוו בשבט במהל"ט

 
 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3480264,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3480264,00.html
http://actv.haifa.ac.il/programs/List.aspx?li=97
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=2037

