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 2021 במרץ 8

      
 ראשי היחידות האקדמיות  :   אל 

 
 המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים : מאת 

 
 

   עדכון – קול קורא להגשת מועמדים לאיוש קתדרות  :   הנדון 
 
 

  .מוצגת להלן ן מכל היחידות האקדמיותיפרופסורים מן המני על־ידירשימת הקתדרות הפתוחות לאיוש 
 

בהתאם לנוהל   חברות וחברי סגל, מועמדי הפקולטה,אחת של  להגיש רשימה מדורגת    מוזמנים  אתם
. אבקש להגביל את אורך מכתב ההנמקה מאת ראש )מצורף(כינון קתדרות וקביעת המחזיק בקתדרה  

 היחידה לשני עמודים.
 

לדואר    בנפרד  אחוד ואת הרשימה המדורגת  PDFעבור כל מועמד כקובץ    החומר הדרושאת    אנא העבירו
   . 2021באפריל  8חמישי  ליום עד  ldaniell@technion.ac.ilאלקטרוני: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 קתדרות כלליות  
  תמרה והרי הנדלסמןהקתדרה ע"ש  1

 ) 2020  מאוקטובר(פנויה 
Tamara and Harry Handelsman Academic 
Chair 

(פנויה   בנק דיסקונטהקתדרה ע"ש  2
 ) 2021מאוקטובר 

Bank Discount Academic Chair 

(פנויה    הקתדרה ע"ש מנואל ונטי פישר 3
 ) 2021מאוקטובר 

Manuel and Nettie Fisher Academic Chair 

(פנויה  הקתדרה ע"ש ג'וסף ובסי פיינברג 4
 ) 2021מאוקטובר 

Joseph and Bessie Feinberg Academic Chair 

הקתדרה בהנדסה ע"ש יוליוס וברניס  5
 )2021(פנויה מאוקטובר  ניימן

Julius M. and Bernice Naiman Chair in 
Engineering 

  הקתדרה להנדסה ע"ש ביאטריס סנסיבר 6
 ) 2017אוקטובר  (פנויה מ

The Beatrice Sensibar Chair in Engineering 

 Dan Broida Academic Chair הקתדרה ע"ש דן ברוידה  7

  יצחק מודעיע"ש   האקדמיתהקתדרה  8
 ) 2021מאוקטובר  (פנויה 

*הרחבת התחום מותנית באישור הסנט  
 והוועד המנהל 

Yitzhak Modai Academic Chair 
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 בברכה, 
 
 

         
 שמעון מרום  פרופסור

 
 לוט. 

 
 העתק: 
 , הממונה על לשכת הסגל האקדמיטולדנו-רזעו"ד ו. 

 קתדרות תחומיות  
הקתדרה ברשתות מחשבים ותקשורת  9

(פנויה   בנג'מיןע"ש לואיס ומרים 
 ) 2021מאוקטובר 

Louis and Miriam Benjamin Chair in 
Computer-Communication Networks 

 הקתדרה במדעי המחשב ע"ש ג'ורג' פרקש 10
 ) 2019(פנויה מאוקטובר  

George Farkas Chair in Computer Science 

ע"ש אירוין ורוזל פולק  הקתדרה  11
 ) 2021(פנויה מאוקטובר  בביוטכנולוגיה

Erwin and Rosl Pollak Chair in Biotechnology 

הקתדרה בהנדסה תעשייתית ע"ש הרי   12
 ) 2021(פנויה מאוקטובר   לבנספלד

Harry Lebensfeld Chair in Industrial 
Engineering 

הקתדרה ע"ש זיגמונד סומר להנדסת   13
 ) 2020מאוקטובר מבנים (פנויה 

Sigmund Sommer Chair in Structural 
Engineering 

הקתדרה בארכיטקטורה ובינוי ערים ע"ש   14
 ) 2014עזריאלי (פנויה מאוקטובר י. דוד 

David J. Azrieli C. M. Chair in Architecture 
and Town Planning 

 ת ייעודיו קתדרות   
הקתדרה במערכות מידע בפקולטה למדעי   15

  המחשב ע"ש אנדרו וארנה פינצ'י ויטרבי
 ) 2021מאוקטובר  (פנויה 

The Andrew And Erna Finci Viterbi Chair in 
Information Systems in The Faculty of 
Computer Science 

והלל דן ז"ל  ז"ל  קתדרה ע"ש דוד הכהן ה 16
מיסודו של יקותיאל פדרמן (פנויה  

 ) 2019מאוקטובר 
*ייעודית לפקולטה להנדסה אזרחית  

 וסביבתית

David Hacohen and Hillel Dan Academic 
Chair (Endowed by Yekutiel Federmann) 


