
 

 

 
 ,עמיתות ועמיתים יקרים ויקרות

  
  

טקס הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הוא ביטוי להוקרה ולהערכה של אוניברסיטת חיפה על עבודה 
השקידה על עבודת המחקר מדעית חדשנית ועל כברת הדרך הארוכה שבה צעדתן וצעדתם במהלך שנות 

 .באוניברסיטה
  

הטקס מתקיים השנה במתכונת מצומצמת, בצל הנחיות הקורונה, ואנו תקווה כי בעתיד נוכל לחדש את 
המסורת היפה של טקס המאגד את קהיליית האוניברסיטה עם בני המשפחה והדוקטורים החדשים 

 .והחדשות
  

יסוסה של החברה, לקידומה, לצמיחתה ולעתיד טוב המחקר האקדמי החדשני הוא המפתח לשגשוגה ולב
מחקר זה הוא המנוף לקידום מטרות חברתיות ולאומיות ולהכשרת הדור הבא של סגל ההוראה  .יותר

 .והמחקר
  

הטומנת בחובה עיסוק בסוגיות מורכבות ומגוונות, נועזות ובעלות מעוף, במגוון  –מלאכת היצירה והכתיבה 
מעשירה את הישגי  –ון משפט, ניהול, חינוך, טבע, רווחה ובריאות, חברה ורוח דיסציפלינות מדעיות, כג

המדע, מעניקה חלון הזדמנויות לכל אחת ואחד מכם ועתידה להציב את מדינת ישראל בחזית הקדמה 
 .התרבותית, המדעית והטכנולוגית בעולם

  
ת עצומה לעיצוב גורלה של ביום זה אתן/ם מצטרפים/ות  לשכבה מצומצמת אך איכותית ובעלת חשיבו

לחיזוקה ולביצורה של מדינה מתוקנת, נאורה  מדינת ישראל. בעינינו אתן ואתם שותפות ושותפים
ודמוקרטית, נאמנים לערכים אוניברסליים של מוסר, של חופש, של מחשבה ונכונים להגן ולהיאבק על 

 .אידיאלים אלו מול מי שרוצים לעקרם מן השורש
  

וקטור לפילוסופיה" ממחישה יותר מכל את היתרון האיכותי של מדינת ישראל, הנשענת הענקת התואר "ד
על המשאב האנושי לביסוס צמיחתה. איכות של ההון האנושי נמדדת בתרומה הסגולית של מחקרים 
פורצי דרך בעולם האקדמי ובחידושים הטכנולוגיים שחלים בו, וביכולת ליזום, לשנות ולגלות מנהיגות 

 .חברתית. עלינו לשמר ולטפח משאב זה. אתן ואתם תישאו מחויבות זו בעולם המחר ואחריות
  

היום, בעקבות היציאה שלכן ושלכם לנתיבי העשייה של החברה הישראלית, העשירו אותה ואותנו בידע 
ובערכים שנרכשו במהלך שנות הלימודים שלכם באוניברסיטה שלנו, והיו השגרירות והשגרירים הטובים 

 .העשייה המחקרית והחברתית המבורכת הנעשית באוניברסיטת חיפהלכל 
  

 !ברוכות וברוכים תהיו              
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