
קבוצות אנשים צועדות בין אתרים ברחבי הקמפוס בשמש החמה של ראשית יוני, 
הרבה טקסים, סרטים נגזרים, לוטים מוסרים, אירועים רבי משתתפים בצ'רצ'יל. 
למי שנקלע למקום במקרה נדמה אולי כי מדובר בגרסה רבת משתתפים של 

 קורטוריון!מחפשים את המטמון, אך בטכניון המשמעות היא אחת: הגיע זמן 
 

הקורטוריון, הלא הוא חבר הנאמנים העולמי של הטכניון, מתכנס בטכניון מדי 
שנה על מנת לדון, לתכנן, לטכס עצה וגם לחגוג ולהוקיר כבוד לבולטים שבבנות 
ובני משפחת הטכניון. עבור האגף לקשרי ציבור ופיתוח משאבים, האמון על 

בודה. אלפי שעות רת של שנת הע, מדובר בגולת הכותהקורטוריוןמושב הפקת 
 ימים מעוטי שינה ועתירי תוכן ופעילות.  שבעהמתנקזות לוהפקה  של הכנות

 
 :2017קורטוריון מושב הנה כמה מגולות הכותרת של אז מה היה לנו שם? 

 
הוענקו התארים תוארי עמית כבוד ודוקטור לשם כבוד  טקסי הענקתבמסגרת 

גולת הכותרת  לטכניון, למדינת ישראל ולאנושות.לשורה של אישים שתרמו רבות 
הענקת תואר המעמד המרגש של של שני הערבים החגיגיים הללו היתה לא ספק 

 חתן פרס נובל בכימיה , , בהשתתפות אחיוחנובר’יוסף צכבוד לד"ר ר ”ד
 . מחקר אהרן צ'חנובר פרופ'

 
ך נפתלי בנט, ש לאודר בנוכחות שר החינו”בניין מעונות הסטודנטים עחנוכת 

ראש העיר חיפה יונה יהב ונציגו של רונלד לאודר בישראל, אבי בלשניקוב. נשיא 
ו קרול תרמו לטכניון חמישה ’הקונגרס היהודי העולמי רונלד לאודר ורעייתו ג

המעונות היפים והמשוכללים ביותר  –מיליון דולר להקמת מעונות כפר הסמכה 
 ראשון. בישראל, המיועדים לסטודנטים לתואר 

 
בפקולטה למדעי המחשב נחנכה המרפסת ע"ש משפחת טאוב. הנרי ז"ל ומרילין 

נמנים על תומכי הטכניון מזה כחמישים שנה, כשבשנים האחרונות הצטרפו טאוב 
אליהם בני הדור הצעיר במשפחה. המרפסת, בבניין הנושא את שם המשפחה, 

 באים בשערי הבניין. עומדת כעת לרווחת הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים ה
 

: 21-הטכניון, ישראל והעולם במאה ה“בפאנל מיוחד שהתקיים תחת הכותרת 
ר אנדרו גולדנברג, ”הוקיר הטכניון את התורמים: אביבה וד” הגשמת חזון הטכניון

ר הירושי ”ר דרק יאך וד”ל ומרילין טאוב, דיאנה וד”סמי ויצחק סגול, הנרי ז
ר ”היזם היפני ד .שתי תרומות ופרס חדשבמהלך האירוע הוכרזו  יווארה.’פוג

מיליון דולר למרכז המחקר לאבטחת  4יווארה הכריז על תרומה של ’הירושי פוג
מיליון  5ר אנדרו ואביבה גולדנברג יתרמו לטכניון ”סייבר בטכניון; בוגרי הטכניון ד

ערים ולתמיכה  דולר להקמת פביליון סטודיו בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
כן הוכרז פרס קרן מאורברגר לפיתוח טכנולוגיות , ובמחקר בתחום הרובוטיקה

 למען מדינות מתפתחות, ובמיוחד באפריקה.
 

ביום ג' אחר הצהריים יצאו חברי הקורטוריון לסיור מיוחד בחצר גשר הישנה, 
ובמיצג המוקדש לתחנת  חצר גשר המשוחזרתהסמוך לנהריים. לאחר שסיירו ב

בשנות דור( רט אפ שהקדים את "אומת הסטארט אפ" )הסטא כוח בנהרייםה



סגן הנשיא לקשרי חוץ קרבות במקום במלחמת העצמאות מפי ושמעו על ה
ופיתוח משאבים, פרופ' בועז גולני, שאביו נמנה על הלוחמים במקום, התפנו 

 הבאים לחתום את אירועי הקורטריון בשירה ובריקודים. 
 

ל מליאת הקורטוריון, במהלכה אושררה בחירתו של נשיא הישיבה המסכמת ש
הטכניון, פרופ' פרץ לביא, לתקופת כהונה שלישית, וההרצאה השנתית 
בטכנולוגיה וכלכלה ע"ש יצחק מודעי, במסגרתה הרצה השנה ראש אמ"ן לשעבר, 

 . 2017האלוף עמוס ידלין, תחמו רשמית את אירועי מושב הקורטוריון לשנת 
 
 

 !להתראות בשנה הבאה                               
 
 
 נכתב ע"י גיל ליינר*
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 


