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HIT מכון טכנולוגי חולון

המכון הוקם בשנת 1969 ומאז מהווה דוגמה למוסד אקדמי דינמי ורב תחומי המשלב שיטות 
הוראה חדשניות יחד עם אמצעי לימוד טכנולוגיים ועדכניים.

חשמל  הנדסת  בתחומי  בוגרים  בהכשרת  חשובים  והישגים  משמעותית  תרומה  למכון 
ואלקטרוניקה, מדעי המחשב, מתמטיקה שימושית, עיצוב, ניהול טכנולוגיה וטכנולוגיות למידה.

במענקי  זוכה  הסגל  מתקדמת.  הוראה  לצד  יישומי  מחקר  המשלב  איכותי  אקדמי  סגל  למכון 
אקדמיים  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  מקיים  ובין-לאומיות,  לאומיות  מקרנות  יוקרתיים  מחקר 

מובילים בארץ ובעולם ומעורב בפרויקטים מעשיים בחברות היי-טק.

המכון מעודד מצוינות בקרב סטודנטים, מצייד אותם בידע עדכני, בטכנולוגיות מודרניות ובארגז 
כלים אישי עם דגש על יצירתיות, יזמות ויכולת לעבוד בצוותים. המכון מגדל דור חדש של פורצי 

דרך המסוגלים להתמודד עם בעיות מורכבות חשובות לתעשייה ולחברה.

לשירות הסגל והסטודנטים עומדות כיתות לימוד ומעבדות משוכללות, מרכזי מחקר ומצוינות, 
ספריה מודרנית וקמפוס שוקק חיים.

המכון פועל במרץ למען הנגשת השכלה גבוהה לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, לקידום מעמד 
ורפואיים  ביטחוניים  תעשייתיים,  אקדמיים,  מוסדות  עם  הקשרים  ולהידוק  באקדמיה  האישה 

בארץ ובעולם.



4

מר שמעון פרס
עולה על  צריך לחלום. אם סך החלומות שלכם  ליצור  ,,כדי 
יותר מאשר  לזכור,,סך ההישגים שלכם אתם צעירים. לחלום חשוב 

שמעון פרס ז"ל, נשיאה התשיעי של ישראל.

נשיאה התשיעי של ישראל, חתן פרס נובל, ראש הממשלה לשעבר ושר בממשלות 
ישראל. מר פרס הינו דוגמה ומופת בכל מפעלותיו הפוליטיים, החינוכיים והחברתיים.

חזונו,  האזורי.  התווך של תהליך השלום  ואחד מעמודי  היוזמים  אחד  הינו  פרס  מר 
שאיפותיו מנהיגותו ותשוקתו הבלתי נלאית ליצור "מזרח תיכון חדש"  ובאמצעותו 
חיים ועתיד טובים יותר לכל תושבי האזור, מאמציו הבלתי פוסקים לקידום החינוך, 
הידע הרב תחומי, התרבות והאחריות החברתית, נחשבים  לפורצי דרך והופכים אותו 

לדוגמה ומופת.

ורוחה  אופיה  ולעיצוב  ישראל   של  דמותה  לעיצוב  רבות  פרס  מר  תרם  בפעילויותיו 
כמדינה וכן השפיע רבות על עיצוב דור העתיד בתחומי התעשייה, הביטחון והכלכלה.

מר שמעון פרס משקף בעשייתו הציבורית את החזון של המכון הטכנולוגי להכשיר 
לחלק  ולהפוך  למצוינות  לשאוף  אותם  ולחנך  ועיצוב  במדיעם,טכנולוגיה  בוגריו  את 
החולקים  מועילים   לאזרחים  גם  כמו  הישראלית  והחברה  מהתעשייה  אינטגרלי 

אחריות חברתית.

על כל האמור לעיל מוענק לו אות הוקרה על מפעל חיים.
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הרב ישראל מאיר לאו
אנו שואפים לשלום ומייחלים לו,,,,אני מייחל לכך שנוכל לאחד את ליבנו ולהתקרב זה אל זה.

רבה הראשי של תל אביב יפו, יו"ר מועצת "יד ושם", הרב הראשי 
לישראל בשנים 2003-1993, חתן פרס ישראל על מפעל חיים

במשך שנים רבות ידוע הרב לאו כמשמיע דברה של היהדות בדרכי נועם, גם באוזני 
קהלים הרחוקים ממנה. במסגרת התפקידים הרבים שמילא, בראשם הרב הראשי 
חוצה  עשייתו  הלבבות.  וקירוב  לסובלנות  החינוך  נושא  את  דגלו  על  חרט  לישראל, 
גבולות, עמים ודתות והוא פועל ללא לאות גם בתפוצות, תוך ביסוס קשרים טובים 

בין היהדות לדתות אחרות, ובראשן הנצרות.

אירופה  יהדות  של  סיפורה  בהעברת  אישית  שליחות  רואה  לאו  הרב  שואה,  כשורד 
לדורות הבאים, תוך הדגשת החובה המוסרית לרווחתם של הניצולים.

על כל אלה מוענק לו אות הוקרה על מפעל חיים.
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הרבנית עדינה בר שלום
הקמת  ע"י  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת  היה  חיי  ,,מפעל 
שדרכה  הראויה  התשובה  זו  ירושלים'.  החרדית  נוכל להגיע לשיוויון הזדמנויות,,'המכללה 

כלת פרס ישראל ומייסדת המכללה החרדית בירושלים.

פעילותה המבורכת ורבת השנים לקירוב לבבות בין כל חלקי העם ושילוב בין אורח 
החיים החרדי לפתיחות חברתית ולהשכלה גבוהה, חוללו שינוי במגזר החרדי בפרט 

ובחברה הישראלית בכלל. 

ומצאת תאמין" משקף את ערכי המכון, אשר חרת  "יגעת   - המוטו המלווה אותה 
מגזרי  לכלל  והמדעים  הטכנולוגיה  בתחומי  הגבוהה  ההשכלה  הנגשת  את  דגלו  על 
החברה, לרבות בני ובנות המגזר החרדי, תוך חינוך לאזרחות טובה ונטילת אחריות 

חברתית.

על כל אלה גאה HIT מכון טכנולוגי חולון להעניק לה אות הוקרה על מפעל חיים.
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מר עוזיה גליל
והעולם וכיצד ניתן לנצל את התקדמות המדע והטכנולוגיה לטובת העתיד,,,,מם יש משהו חשוב, הרי זו המחשבה על הדורות הבאים, הצעירים, שהם עתיד המדינה 
מעמודי התווך של תעשיות ההיי-טק בישראל.

מר   עוזיה   גליל ,  שעלה   לבדו   לארץ   בשנת   1941   לאחר   פוגרום   בוקרשט ,  בעודו   בן   16.   בשנת  
1947   סיים   את   לימודיו   בפקולטה   להנדסת   חשמל   בטכניון   ובשנת   1952   קיבל   תואר   מוסמך  

 מאוניברסיטת   פרדו ,  ארה"ב . 

ממייסדי   וממקימי   תעשיית   העילית   הישראלית .  בשנת   1962   הקים   את   חברת   ״אלרון״ ,  התעשייה  
 עתירת   הידע   הראשונה   בישראל ,  שממנה   צמחו   למעלה   מ   30 - חברות ,  מהן   שחקניות   משמעותיות  

 בשוק   הבינלאומי . 

מר   עוזיה   גליל   יזם   וקידם   שיתוף   פעולה   מעשי   בין   האקדמיה   לבין   התעשייה   ומילא   תפקיד  
 . Start-up - משמעותי   ביותר   בתהליכים   שמיצבו   את   ישראל   כמדינת   ה 

ובכללם   כמחווה   והוקרה   לפועלו   העשיר   בתחומים   רבים ,  זכה   לפרסים   ולעיטורי   הוקרה   שונים ,  
 פרס   ישראל   על   תרומה   מיוחדת   לחברה   ולמדינה   בשנת    1997.

בשנים   האחרונות   הוא   ממשיך   בפועלו   המבורך   ומקדיש   את   מרצו   לתחומי   מערכות   מידע   רפואי  
 ורפואה   מותאמת   אישית . 

פועלו   של   מר   עוזיה   גליל   עולה   בקנה   אחד   עם   חזון   המכון   להיות   מוסד   אקדמי   מצטיין ,  מדעי- 
 טכנולוגי ,  ייחודי   בנוף   ההשכלה   הגבוהה   בישראל ,  המשלב   הוראה   אקדמית   דינמית   לצד   מחקר  

 ופיתוח   יישומיים   בשיתוף   פעולה   הדוק   ולמען   התעשייה   וכלל   מגזרי   החברה   בישראל. 

על כל אלה גאה HIT מכון טכנולוגי חולון למר עוזיה גליל אות הוקרה על מפעל חיים.
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פרופ' רות ארנון

חוקרת, מדענית ופורצת דרך בתחום האימונוכימיה, מחלוצי החוקרים שהנהיגו את 
בתחום  ארנון  פרופ'  של  מחקריה  החיסון.  בתורת  סינתטיות  במולקולות  השימוש 
הטרשת הנפוצה הביאו לפיתוח פולימר סינתטי, אשר מהווה את הבסיס לתרופת 

הקופקסון.

פרסמה  למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  כנשיאת  מכהנת  ארנון  פרופ' 
של  מערכת  כחברת  ומשמשת  ובעולם  בארץ  מובילים  עת  בכתבי  מחקרים  מאות 

עיתונים מדעיים מובילים.

מעבר להישגיה המדעיים המרשימים, ולהיותה מופת לאשת אקדמיה ומחקר, פרופ' 
ארנון פועלת רבות להשתלבותן של המכללות בישראל במחקר התיאורטי והיישומי. 

נשים  של  קידומן  המכון:  של  ערכיו  את  המשקפים  ומופת  דוגמה  מהווה  פועלה 
בשיתוף  ויישומיים  תיאורטיים  מחקרים  ועידוד  והטכנולוגיה  המדע  למקצועות 

אקדמיה ותעשיות טכנולוגיות עתירות ידע.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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מר סטף ורטהיימר

חזון  איש  היותו  על  והמדינה.  החברה  התעשייה,  לפיתוח  הייחודית  תרומתו  על 
ומעשה, חלוץ ומוביל בתחומו.

מר ורטהיימר הוא דוגמה ומופת לקשר אמיץ בין חינוך להכשרה מקצועית הנדרשת 
לצרכים  התאמה  תוך  מקצועית,  להכשרה  נוער  לטיפוח  במאמציו  לתעשייה. 
הטכנולוגיים והחברתיים המשתנים, הטביע מר ורטהיימר את חותמו, והביא לשיפור 
איכות החיים בקרב תושבי הגליל והנגב, תוך טיפוח יזמות עסקית לטובת החברה 

והמדינה.

בוגריו  את  להכשיר  השואף  כמוסד  למכון,  ומופת  דוגמה  מהווה  ורטהיימר  מר 
שילובו  למען  לנוער,  מצוינות  תוכניות  המטפח  וכמוסד  הטכנולוגית,  לתעשייה 

במסלולי ההשכלה הגבוהה.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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שופטת דורית ביניש

היותה  על  לרגליה.  נר  מהווים  והצדק  החוק  שלטון  ערכי  אשר  ומשפט,  חוק  אשת 
העליון  המשפט  בית  כנשיאת  ששימשה  הראשונה  האישה   - בתחומה  חלוצה 

וכפרקליטת המדינה בישראל.

על תרומתה המכרעת להגנה על שלטון החוק ולביסוסן של זכויות האדם במדינת 
ישראל.

השופטת דורית ביניש מהווה דוגמה להגשמת הערכים הקיימים בחזונו של המכון 
ההשכלה  ולהנגשת  וסביבתית  חברתית  אחריות  לנטילת  טובה,  לאזרחות  חינוך   -

הגבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה לכלל האוכלוסיה.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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גב' יהודית ברוניצקי
עם  יחד  ייסדה  אותה  טכנולוגיות",  "אורמת  חברת  של  משותפת  ומנהלת  מייסדת 

בעלה יהודה.  

יהודית תרמה רבות לייצוא הישראלי והפכה את ענף ייצוא הטורבינות לאחד הענפים 
המשגשגים ביותר בתעשייה הישראלית.

ייחודית ליזמות.  יחד עם בעלה הקימה גם בית ספר תיכון מקצועי המהווה דוגמה 
פעילותה הענפה בתחום החינוך המיוחד בעיקר עם בני נוער אשר נשרו ממסגרות 
חינוכיות, ועידודם להמשיך בלמודים- מהווים תרומה אדירה לשמירתה של ישראל 

כמובילת דרך בתחומי המדע והטכנולוגיה.

לנשים  ומופת  דוגמה  משמשת  ברוניצקי  יהודית  תעשייה,  ויזמת  עסקים  כאשת 
צעירות בפרט ולנשים בכלל, אשר רואות בה כמי שסוללת עבורן דרך משמעותית.

עסקיה רחבי ההיקף ופעילותה המחקרית, אשר זיכו אותה במספר רב של פרסים 
בנשים  מדובר  כאשר  רלוונטי  לא  מושג  הינו  הזכוכית"  ש"תקרת  הוכחה  הינם 

מוכשרות ובעלות ומטיבציה בעולם הטכנולוגיה.

גב' ברוניצקי היא אות ומופת למימוש ויישום הערכים המוטמעים בחזונו של המכון 
הטכנולוגי חולון, אשר רואים חשיבות רבה לקידום שיוויון מגדרי וייצוג והלם לנשים, 

בעיקר בתחומי המדע והטכנולגיה.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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מר יאיר סרוסי

יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים.

אשר  היקף  רחבי  וחדשניים  ייחודיים  פרוקייטים  יזם  אשר  החינוך,  בתחום  פעיל 
רותמים אנשי עסקים במטרה לסייע בגיוס תרומות וידע ניהולי לצוותי ניהול של בתי 

ספר כדי ליצור "מהפכה" חינוכית וחברתית בבתי הספר המצויים בפריפריה.

לסייע  במטרה  לנוער  יזמות  מרכזי  לייסד  נדלים  בלתי  מאמצים  השקיע  סרוסי  מר 
להם לפתח את כשרונם האישי כיזמים צעירים וכמנהיגים ובכך הותיר את חותמו על 

דור שלם, אשר עם הזמן ינהיג את מידנת ישראל להישגים גדולים בעתיד.

מר סרוסי משקף בעשייתו את הערכים המהווים חלק בלתי נפרד מחזונו של המכון 
בחולון  הצעיר  הדור  בקרב  מצוינות  בפיתוח  עליונה  חשיבות  רואה  אשר  הטכנולוגי 

ובסביבתה וכן בפיתוחאיכות ומצוינות בקרב סטודנטים וחברי סגל.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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פרופ' נילי כהן

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז בחקר המשפט, 
פרופ' אמריטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ולשעבר רקטור האוניברסיטה; על 
פעילותה הענפה, רבת השנים וההישגים באקדמיה בכלל ובעולם המשפט בפרט, 
נזיקין  דיני  חוזים,  דיני  בתחום  הענפה  וכתיבתה  התמחותה  תחומי  את  הכוללת 
ועשיית עושר ולא במשפט; פרופ' כהן השכילה לשלב בעשייתה האקדמית תחומי 
רב-תחומי  מארג  יצירת  תוך  ומדע,  אדם  זכויות  וספרות,  משפט  כגון:  שונים,  ידע 

ייחודי ומפרה. 

ישראל  במדינת  המדע  קידום  למען  מחקר  תקציבי  להבטחת  הנמרצת  פעילותה 
והתוכנית  חזונו  את  משקפת  למחקר,  אקדמיה  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  וכינון 
ולמחקר  להוראה  מתקדמות  מסגרות  בהקמת  הרואים  המכון,  של  האסטרטגית 
יישומי ורב-תחומי מטרה ראשונה במעלה לשימור מעמדה של מדינת ישראל בחוד 

החנית המדעי והטכנולוגי.

על כל אלה מוענק לה תואר לשם כבוד.
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מר יאיר המבורגר

איש חזון ומעשה. כיו"ר ומנכ"ל "קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 
בע"מ"

להטמעת  ישראל  במדינת  הפיננסי  הסקטור  את  נמרצות  המבורגר  מר  מוביל 
האחריות החברתית בכל רבדי פעילותו - בהתנהלות הסביבתית, בשירות הלקוחות 

ובתרומה לקהילה. 

והינה  החברתית  המחויבות  נושא  את  דגלה  על  חרטה  בראשותו  "הראל"  קבוצת 
מעורבת, תורמת ותומכת בעמותות חברתיות שונות, כמו גם מעודדת את עובדיה 

למעורבות ותרומה פעילה בקהילה. 

הרואה  המכון,  של  האסטרטגית  התוכנית  ואת  חזונו  את  משקפות  אלה  פעילויות 
בנושא המעורבות החברתית חלק בלתי נפרד מהלימודים האקדמיים.

דוגמא להשקעה  פעילותו של מר המבורגר בנושא המחויבות החברתית משמשת 
ארוכת טווח למען חברה ערכית על כל מגזריה וגווניה.

על כל אלה מוענק לו תואר לשם כבוד.
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ד"ר אילן גולדפיין

נשיא הבנק המרכזי של ברזיל.

איש חזון ומעש. תומך נלהב בהשקעה בחינוך הטכנולוגי ושילובו במערך הלימודים 
תעשייה  היי-טק,  אנשי  מנהיגים,  של  דור  ביצירת  חשוב  כנדבך  הצעיר,  בגיל  החל 

ויצירה. 

ההשכלה  בהנגשת  הרואה  המכון  של  חזונו  עם  אחד  בקנה  עולה  עולמו  השקפת 
ולמחקר  להוראה  מתקדמות  מסגרות  הקמת  באמצעות  וזאת  מרכזי  יעד  הגבוהה 
יישומי רב-תחומי וכן על ידי יצירת תוכניות לימודים לבני נוער מצטיינים אשר מהווים 

עתודה טכנולוגית למדינת ישראל.

על כל אלה מוענק לו תואר לשם כבוד.
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מר ישראל מזין

"Gama"-ו "Shadow" מבעלי ויו"ר החברות ,Mamco ממייסדי חברת

יזם ישראלי הפועל בשוק הטכנולוגיה הבינלאומי מזה שנים רבות ומוציא מן הכוח 
אל הפועל חברות הזנק אשר מביאות כבוד ויוקרה למדינת ישראל.

עשייה ברוכה זו, בארץ וברחבי תבל, עולה בקנה אחד עם חזונו של המכון השוקד 
חדשות  המשתנים  הטכנולוגיים  באתגרים  לעמוד  המסוגלים  בוגרים  הכשרת  על 
הכשרתם  תוך  וזאת  העילית,  והטכנולוגיה  התעשייה  לפיתוח  ולתרום  לבקרים, 

לחשיבה יצירתית, ליזמות ולמחקר.

על כל אלה מוענק לו תואר לשם כבוד.
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IMPACT! תכנית המלגות
של ארגון FIDF ללוחמים משוחררים

    ( FIDF ) שנוסדה   על   ידי   ארגון   ידידי   צה " ל   בארה " ב   ובפנמה   IMPACT!   תכנית   המלגות
 עוסקת   במתן   מלגות   למימון   לימודי   התואר   הראשון   לחיילים   משוחררים   מהמערך  

 הלוחם   בצה " ל ,  כהוקרה   על   תרומתם   לצה"ל   ולמדינה . 

הוקרה   זו   הינה   מטרה   נעלה   וחשובה   מעין   כמותה   המאפשרת   לחיילים   המשוחררים  
 הן   השכלה   אקדמית   איכותית   והן   תרומה   לקהילה   ובכך   מחזקת   את   המדינה   והחברה  

 ברוח   דברי   הנביא : 
 " איש   את   רעהו   יעזורו   ולאחיו   יאמר   חזק״  ( ישעיהו,   מ״א,  ו ' )

כל   אלה   עולים   בקנה   אחד   עם   חזון   המכון   הרואה   חשיבות   רבה   בהנגשת   ההשכלה  
 הגבוהה   בתחומי   המדע   והטכנולוגיה   לכל ,  בסיוע   לסטודנטים   המשרתים   בשרות  

 סדיר ,  בקבע   ובמילואים ,  תוך   הקניית   ערכים   של   מחויבות   חברתית   וערבות   הדדית. 

על   כל   אלה מוענק לתכנית המלגות !IMPACT תואר לשם כבוד.
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פרופ' שרית קראוס

המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן וכלת פרס א.מ.ת לשנת 2010

פעילותה   המחקרית ,  היישומית   ופורצת   הדרך   של   פרופ ׳  שרית   קראוס  -  פיתוח  
 מערכות   אינטליגנטיות   של   מחשבים   ופיתוח   מערכות   אוטומטיות   המתקשרות  
 עם   בני   אדם ,  הובילה   לשינוי   משמעותי   בתחום   טכנולוגיות   העילית   בישראל   וזכתה  

 להוקרה   עולמית . 

עבודתה   מעניקה   כלים   מחקריים   משמעותיים   לחוקרים   ולסטודנטים   במערכת  
 ההשכלה   הגבוהה   כולה  -  ובכללה   HIT   מכון   טכנולוגי   חולון  -  העוסקים   בתחומי   בינה  

 מלאכותית ,  למידה   ממוחשבת   ואלגוריתמיקה . 

השילוב   שבין   מחקר   מתקדם   ואיכותי ,  יחד   עם   תרומה   לקהילה   ולחברה   המאפיין   את  
 מסכת   חייה   של   פרופ'  קראוס ,  מהווה   מקור   להשראה   ולמידה   לכולנו . 

פעילותה ,  על   כל   גווניה ,  משקפת   את   פעילותו   של   המכון   כמוסד   אקדמי   המקדם  
 חדשנות   טכנולוגית   ומכשיר   את   תלמידיו   לגילוי   של   מצוינות   אקדמית   ומעורבות  

 חברתית . 

על   כל   אלה מוענק לפרופ׳ שרית קראוס תואר לשם כבוד.
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מר אברהם קוזניצקי

יו"ר קבוצת "מנרב"

מר   אברהם   קוזניצקי   הינו   איש   חזון   ומעש   הן   בתחום   החינוך   והן   בתחום   היזמות  
 הקבלנית . 

פעילותו   בתחום   ההוראה   בכלל   וזו   המקצועית   בפרט ,  הביאה   לידי   ביטוי   מעשי   את  
 תפיסת   עולמו   הרואה   בחינוך   כלי   לפיתוח   ולעיצוב   אופיים   של   תלמידי   ישראל . 

מצויינות   ושירותיות,   פעילותו   בתחום   היזמות   הקבלנית   מתוך   הקפדה   על   איכות ,  
אותה   הקים ,  בחזית   חברות   הנדל " ן    הפכה   לשם   דבר   והעמידה   את   חברת  " מנרב "  

 והתשתיות .  החברה   מהווה   מקור   לגאווה   ישראלית   ולהשראה   בארץ   ובעולם . 

פעילויותיו   וערכיו   של   מר   אברהם   קוזניצקי   משתקפים   בחזון   המכון   כמוסד   להשכלה  
 גבוהה   החותר   למצויינות   טכנולוגית   ומכשיר   את   בוגריו   למנהיגות   מקצועית   וניהולית,  

 תוך   נטילת   אחריות   חברתית. 

על   כל   אלה מוענק למר אברהם קוזניצקי תואר לשם כבוד.
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