
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר

כי
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

מעריכה ומוקירה את

פרופ׳ ישראל ישראלי
על תרומתו הייחודית

בתחום המחקר וההוראה בפקולטה

פרופ' יוסף מקורי
דקאן הפקולטה

ינואר 2014



תעודת
הוקרה

cbd

לגברת ישראלה ישראלי
על שנות עבודה רבות במקצוענות ומסירות אין-קץ

תודה עמוקה ואיחולים חמים

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
בית הספר למקצועות הבריאות ע"ש שטייר

סגל החוג לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק

תל־אביב, חשון תשע"ד, אוקטובר 2013



ּתעודת
    הוקרה
לפרופ' יצחק ויץ

 פרופ' ויץ, מהוגי רעיון יסוד הארגון הישראלי לחקר הסרטן, 
השקיע ממיטב מרצו בהקמת הארגון וכיהן כנשיא הכבוד הראשון שלו.

פרופ' ויץ נמנה על בכירי המדענים העוסקים בחקר הסרטן 
 במדינת ישראל ובעל שם עולמי בתחום 

 Tumor Microenvironment ה־

 לרגל פרישתו מתפקידו כנשיא הכבוד אנו מאחלים לו 
המשך פעילות פורייה כמדען וכחבר הארגון

רמת גן, 8 במאי 2012

פרופ' ורדה רוטר
נשיאת הארגון

פרופ' תמר פרץ
גזברית הארגון

פרופ' יונה קיסרי
מזכיר הארגון

מעניק בזאת



cbd

כי ביום ט"ו בשבט תשע"ד, 16 בינואר 2014

עו"ד מיכל הרצוג
 המייסדת והיו"ר הראשונה של ארגון בוגרי הפקולטה למשפטים 

באוניברסיטת תל־אביב

מסיימת את תפקידה

 ובכך באות לסיומן חמש שנות עבודה מאומצת למען ארגון הבוגרים 
 והפקולטה למשפטים, שבמהלכן הביאה בוגרים רבים לחדש את הקשר עם הפקולטה, 

ארגנה את כנס השקת ארגון הבוגרים, יזמה והובילה מפגשים, קבלות פנים והרצאות לבוגרים, 
 הקימה את אתר הבוגרים וסייעה בקידום הארגון ברשתות החברתיות - והכול 

ברוח טובה, בחדוות עשייה ובמקצועיות שאין שנייה לה.

אוהבים אותך ומאחלים לך המשך עשייה פורייה

צוות הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן



cbd

כי ביום כ"ט בשבט תשע"ד, 30 בינואר 2014

אתי מונד 
 המנהלת האגדית של יחידת הביקורים באוניברסיטת תל־אביב 

ואייקון אופנתי בלתי נשכח

מסיימת את עבודתה באוניברסיטה

 ובכך מביאה לידי סיום עשרים שנה של עמידה ללא חת בחזית האוניברסיטה, 
 במהלכם הקסימה אלפי מבקרים עם החיוך התמידי, החמימות והרוח הצעירה; 

 מותירה מאחוריה נעלי סטילטו גדולות אשר נתקשה למלא, ומורשת של מקצוענות ושליטה 
 ללא מיצרים בזירת המבקרים, כולל הקפדה לפרטי פרטים על בחירה אולטימטיבית של הבגד 

 והעדי הנלווה אליו; ומוכיחה לכל כי יש חיים נפלאים למצות בהם כל רגע, 
אחרי אוניברסיטת תל־אביב.

החברים מקשרי חוץ



תעודת
הוקרה

למר ישראל ישראלי
מחבריך ועמיתיך לסגל המרכז

על תרומתך רבת שנים
שבהן הקמת את מנגנון המנויים של המרכז 
וניהלת אותו ביעילות רבה, במסירות אין קץ 

ברוח טובה ובמאור פנים
וגם חיבבת את עצמך על כל באי המרכז

בתודה ובהערצה
פרופ' ג'רמי כהן

ראש המרכז

כ"ה במרחשוון תשע"ד, 29.10.2013

המרכז למורשת היהודית ע"ש צימבליסטה
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לגברת ישראלה ישראלי
על שנות עבודה רבות במקצוענות ומסירות אין-קץ

תודה עמוקה ואיחולים חמים

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
בית הספר למקצועות הבריאות ע"ש שטייר

סגל החוג לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק

תל־אביב, חשון תשע"ד, אוקטובר 2013



לישראל ישראלי
עם פרישתך לגמלאות

אנו מביעים את הערכתנו
על תרומתך רבת השנים

לבית–הספר לכימיה
באוניברסיטת תל–אביב

בהצלחה בדרכך החדשה

מחבריך בבית–הספר לכימיה
אוקטובר 2007



פרופסור אברהם קציר

עם פרישתך לגמלאות
אנו מביעים את הערכתנו
על תרומתך רבת השנים

לבית–הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה
ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר

באוניברסיטת תל–אביב

בהצלחה בדרכך החדשה

מחבריך בבית–הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה

a



וזאת
להוקרה

cbd

לגב' ישראלה ישראלי
על תרומה רבת שנים,

על מסירות ומחויבות אין קץ
לאנשים ולעשייה בפקולטה לאמנויות

ובאוניברסיטת תלאביב

תל־אביב, ט"ו באייר תשע"ג, 25 באפריל 2013

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

פרופ' חנה נוה
דקאן הפקולטה

אורנה אוברמן
ראש מינהל הפקולטה


