
Dr. Arnie Aberman

In recognition of his tireless efforts and accomplishments on behalf of the University 
of Haifa as the President of the Canadian Friends of the University; for being a dear 

friend, advocate and dedicated supporter of the University; for helping us 
promote important projects such as the Ambassadors Online Program and student 

scholarships in National Security Studies.

As we mark the State’s 70th anniversary, it is most fitting that we present this award 
to him in recognition of his great love for the State of Israel and its people.
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June 7 ,2018

Prof. Ron Robin                            Prof. Dan Tchernov
                     President                                         Vice President

 The Carmel Award of Merit

is awarded to 

אוניברסיטת חיפה 

מעניקה בזאת 

לארני אברמן
את

אות יקיר הכרמל

בהוקרה על פועלו ללא לאות ועל הישגיו כנשיא אגודת הידידים של 
אוניברסיטת חיפה בקנדה; על היותו ידיד יקר ובן ברית של האוניברסיטה; 
על מסירותו ושותפותו לדרך; על סיועו בקידום פרויקטים חשובים כגון 

תכנית "שגרירים ברשת" ועל תמיכתו בהענקת מלגות לסטודנטים 
בתכנית ללימודי ביטחון לאומי.

ניתן בכ"ד בסיון תשע"ח, 7 ביוני 2018
בחיפה, ישראל

       פרופ' רון רובין                       פרופ' דן צ'רנוב
             נשיא               סגן נשיא



ד"ר ארני אברמן 

ד"ר ארני אברמן נולד במונטריאול (קוויבק) לז'ק (ז"ל), מהגר פולני ובעליה של מתפרה לשמלות כלה, 
ולאסתר (ז"ל), אשר תמיכתה תרמה רבות להצלחת בן זוגה. לארני היו שלוש אחיות ואח אחד. הוא 
הצטיין בלימודיו לאורך כל הדרך, אולם אביו, אשר היה איש מעשה, החדיר בו מילדות את השאיפה 
ולעשייה שיש בה תועלת. ארני נמשך לעולם הרפואה ובחר להתמקד בה  להשגת מטרות מוגדרות 
כמטרה מעשית. הוא השלים את לימודי הרפואה באוניברסיטת מק'גיל במונטריאול בה פגש את רעייתו 

לעתיד, ג'ניס (קפלן). 

בשנת 1971, זכה במלגת האיגוד למלחמה בשחפת של סן פרנסיסקו לצורך המשך הכשרתו כמומחה בתחום מחלות ריאה. לאחר 
סיום הכשרתו באוניברסיטת מק'גיל, התמחה במשך שנה ברפואה פנימית בבית החולים רויאל ויקטוריה במונטריאול, בו המשיך 
נוספת. בהמשך, הצטרף לסגל בית הספר לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין ברובע הברונקס  לשמש כרופא מומחה במשך שנה 
בניו�יורק, שימש כחוקר במכון לחקר מחלות לב�ריאה של המרכז הרפואי של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו וביחידה 

לחקר הלם בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת דרום קליפורניה בלוס אנג'לס.

מוריו  לעיסוק האקדמי ברפואה בהשראת  נמשך  הוא  נמרץ בקנדה.  לטיפול  ארני למומחה בעל שם  היה  בראשית שנות ה�70, 
מאוניברסיטת מק'גיל ומתוך אמונה בהשפעה האפשרית של מורה השותף להכשרתם של מאות רופאים ומטפלים וביכולתו להביא 

על�ידי כך לשינוי חיובי בתחום הטיפול הרפואי.

בשנת 1973 הצטרף לסגל בית החולים הר סיני בטורונטו כרופא הסגל וכמנהל משותף של היחידה לטיפול נמרץ. בנוסף, שימש 
כיועץ לבית החולים טורונטו ג'נרל ולבית החולים שליד מכללת הנשים בטורונטו, ובמקביל, מונה לשמש כמרצה לרפואה בפקולטה 

לרפואה של אוניברסיטת טורונטו.

לאורך הקריירה שלו, נמצאו במוקד התעניינותו של ארני מצבי חירום רפואיים. הוא הקדיש תשומת לב רבה למחשוב של תהליכי 
עבודה ביחידות טיפול נמרץ וערך הרצאות מלומדות רבות בנושא בכל רחבי צפון אמריקה. הוא פרסם אינספור מאמרים בנושא וכן 

מאמרים העוסקים בהיבטים שונים של מחלות נשימה והטיפול בהן.

בזמנם החופשי, שקדו ארני ורעייתו ג'ניס על פרסום אינדקסים למגזינים רפואיים אשר זיכו אותם בשנת 1975 בהכרה ובפרס היזמות 
הקנדי: "ככל יזם אחר, זיהיתי צורך והתחלתי בהקמתו של עסק" אמר. הם חדלו מעיסוקם זה בשנת 1986 בשל רצונו ובחירתו של 

ארני להתמסר לרפואה באופן מלא.

בין השנים 1987�1977 כיהן ארני כרופא הראשי בבית החולים הר סיני. בשנת 1989 התמנה לשמש כרופא ראשי בבית החולים של 
טורונטו. במקביל, נבחר לשמש כראש המחלקה לרפואה באוניברסיטת טורונטו והיה לפרופסור השישי לרפואה ע"ש סר ג'ון וליידי 
איתון. בין השנים 1999�1992, שימש כדיקן הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת טורונטו. בין השנים 2002�2000 הוא ניהל את 
התכנית לרפואת חירום בבית החולים הכללי של טורונטו, בבית החולים המערבי ובבתי החולים ע"ש הנסיכה מרגרט; בהמשך שימש 
כדיקן מייעץ לבית הספר לרפואה בהקמה שבצפון אונטריו; בין השנים 2004�2003 שימש כמנהל המחלקה לרפואת חירום בבית 
החולים סניברוק ובמכללת נשים למדעי הבריאות; בין השנים 2007�2006 שימש באופן זמני כרופא ראשי בבית החולים סניברוק. 

משנת 1980 ולאורך כל הקריירה שלו, כיהן ארני כפרופסור לרפואה באוניברסיטת טורונטו.

במהלך הקריירה שלו, ארני כיהן כדירקטור בארגונים רבים בקנדה ובארה"ב. הוא נמנה בין חברי מסדר קנדה והוענקו לו תארי דוקטור 
לשם כבוד מאוניברסיטת לאורנטיאן ומאוניברסיטת לייקהד שבאונטריו וכן מאוניברסיטת טורונטו ומאוניברסיטת חיפה.

ארני הוא ידיד קרוב התומך במשך שנים רבות באוניברסיטת חיפה ומכהן כנשיא אגודת הידידים של האוניברסיטה בקנדה. 

לארני ולג'ניס שלושה ילדים: רוברט, מייקל ולסלי, ו�11 נכדים.

Dr. Arnie Aberman

Dr. Arnie Aberman was born in Montreal to Jack z”l, a Polish immigrant who owned a wedding 
gown manufacturer, and Ethel z”l, who was instrumental in Jack’s success. Arnie had three sisters 
and a brother. Arnie was always a good student, but his father told him that “being smart is a 
dime a dozen, what counts is what you do with your life.” Arnie had definite goals and was drawn 
to medicine.
Arnie attended both undergraduate and medical school at McGill University in Montreal where 
he met his future wife, Janis (Kaplan). He was awarded a Post-Doctoral Fellowship in Pulmonary 
Disease from the San Francisco Tuberculosis and Health Association in 1971.
After McGill, Arnie spent a year as an Intern and another as a Resident at the Royal Victoria Hospi-
tal in Montreal. He then spent two years as a Medical Resident at the Albert Einstein College of 
Medicine at the Bronx Municipal Hospital Centre, New York. He did his research training at the 
Cardiovascular Research Institute of the University of California’s Medical Centre, San Francisco, 
and at the Shock Research Unit of the University of Southern California School of Medicine in Los 
Angeles.
In the early 1970s, Arnie was one of a handful of Canadian doctors to specialize in intensive care. 
He was attracted to academic medicine because of the mentors he had at McGill and he 
believed that, as a doctor, you can help a group of patients but as an academic physician, you 
can teach hundreds of doctors and thus influence medical care.
In 1973, Arnie joined the staff of Mount Sinai Hospital in Toronto as a Staff Physician and Co-Direc-
tor of the Intensive Care Unit, as well as serving as a consultant at Toronto General and Women’s 
College Hospital. At the same time, he was appointed an Assistant Professor in the Department of 
Medicine of the Faculty of Medicine at the University of Toronto.
Arnie had a major interest in the problems of the critically ill patient. His main efforts centered on 
the role of the computer in the Intensive Care Unit, and he gave many scholarly addresses on the 
subject throughout North America. He also published numerous articles on the topic and on 
various aspects of respiratory disease and its treatment.
In his spare time, he and Janis published indexes to medical journals for which they were recog-
nized with the Canadian Enterprise Award in 1975. “I saw a need and started a business like any 
entrepreneur,” he said. They closed the firm in 1986 when Arnie realized that he could not be both 
a publisher and an academic physician.
Arnie was appointed Physician-in-Chief at Mount Sinai Hospital in 1977 where he served until 1987. 
In 1989, he was appointed Physician-in-Chief at The Toronto Hospital. At the same time, he was 
named Chairman of the Department of Medicine at the University of Toronto, and the sixth Sir 
John and Lady Eaton Professor of Medicine.
From 1992 to 1999, Arnie served as Dean of the Faculty of Medicine at the University of Toronto. 
He was Program Director, Critical Care Medicine at the Toronto General, Toronto Western and 
Princess Margaret Hospitals (UHN) from 2000-2002; Consulting Dean of the proposed Northern 
Ontario Medical School in 2002; Acting Chief of the Department of Critical Care Medicine at 
Sunnybrook Hospital and Women’s College Health Sciences Centre from 2003-2004 and from 
2006 to 2007, he was Interim Physician-in-Chief at Sunnybrook Hospital. Since 1980, Arnie has been 
a professor of Medicine at the University of Toronto.
Arnie served on many Boards in the US and Canada. He was appointed a member of the Order 
of Canada and received Honorary Doctorate degrees from Laurentian University (Sudbury, Ontar-
io), Lakehead University (Thunder Bay, Ontario), University of Toronto and the University of Haifa.
Arnie has been a close and dedicated friend to the University of Haifa for many years and is the 
current President of the Canadian Friends of the University of Haifa.
Arnie and Janis have three children: Robert, Michael, and Leslie and 11 grandchildren. 


