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מתכבדת להזמינכם

לטקס הענקת
תוארי כבוד

במעמד שרת החינוך
פרופ' יולי תמיר

ד"ר כבוד לפילוסופיה:
פרופ' אלי ויזל, ארה"ב
מרטין ג' ויטמן, ארה"ב

פרנסיס מינקוף, שוויץ 
אלי עמיר, ישראל
פרופ' הילארי פאטנם, ארה"ב
שרול פרייס, גרמניה
ד"ר סנטיאגו קלטרבה, שוויץ
פרופ' מארי-קלייר קינג, ארה"ב
ליא קניג שטולפר, ישראל

עמית כבוד:
יחיאל בן-צבי, ישראל
ג'ון לנדרר, אוסטרליה
אלן סלווין, אוסטרליה

דברים בשם מקבלי התארים:
פרופ' הילארי פאטנם

מוצאי שבת, י"ב באייר תשס"ח, 17.5.2008 בשעה 21:00
אודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש

קבלת פנים
באולם הכניסה ע"ש משפחת סרחיו וקוקי גרוסקופ
קריית האוניברסיטה, רמת–אביב

קוד לבוש: פורמאלי
)הטקס וקבלת הפנים על–פי הזמנה בלבד(

הטקס יועבר בשידור ישיר באינטרנט
http://video.tau.ac.il/Honorary_Degrees-08

takes pleasure in inviting you to the 

Honorary Degrees
Conferment Ceremony

in the presence of Prof. Yuli Tamir, 

Minister of Education 

Doctor Philosophiae Honoris Causa:

Eli Amir, Israel

Dr. Santiago Calatrava SA, Switzerland

Prof. Mary-Claire King, USA

Francis Minkoff, Switzerland

Sruel Prajs, Germany

Prof. Hilary Putnam, USA

Lea Koenig Stolper, Israel

Martin J. Whitman, USA

Prof. Elie Wiesel, USA

Honorary Fellowship:

Yehiel Ben-Zvi, Israel

John Landerer CBE AM, Australia

Alan Selwyn, Australia

Response on behalf of the recipients:

Prof. Hilary Putnam

Saturday, 17 May 2008, at 9:00 p.m.

Miriam and Adolfo Smolarz Auditorium

Reception in the

Kuky and Sergio Grosskopf Family Foyer

Tel Aviv University Campus, Ramat Aviv

Dress code: dark suit 

(By invitation only)

Ceremony will be broadcast live:

http://video.tau.ac.il/Honorary_Degrees-08
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PROGRAM

Academic Procession

Address 
 Mr. Robert Goldberg, Chairman, Board of Governors
 Prof. Zvi Galil, President
 Prof. Dany Leviatan, Rector

Doctor Philosophiae Honoris Causa
 Eli Amir, Israel
 Dr. Santiago Calatrava SA, Switzerland
 Prof. Mary-Claire King, USA
 Francis Minkoff, Switzerland
 Sruel Prajs, Germany
 Prof. Hilary Putnam, USA
 Lea Koenig Stolper, Israel
 Martin J. Whitman, USA
 Prof. Elie Wiesel, USA

Honorary Fellowship
 Yehiel Ben-Zvi,  Israel
 John Landerer CBE AM, Australia
 Alan Selwyn, Australia

Response on behalf of the recipients
 Prof. Hilary Putnam
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תכנית

תהלוכה אקדמית

דברים
מר רוברט גולדברג, יו"ר חבר הנאמנים  

פרופ� צבי גליל, נשיא  
פרופ� דני לויתן, רקטור  

הענקת תוארי דוקטור כבוד
פרופ� אלי ויזל, ארה"ב  
מרטין ג� ויטמן, ארה"ב  
פרנסיס מינקוף, שוויץ   

אלי עמיר, ישראל  
פרופ� הילארי פאטנם, ארה"ב  

ישראל פרייס, גרמניה  
ד"ר סנטיאגו קלטרבה, שוויץ  

פרופ� מרי-קלייר קינג, ארה"ב  
ליא קניג שטולפר, ישראל  

הענקת תואר עמית כבוד
יחיאל בן-צבי, ישראל  
ג�ון לנדרר, אוסטרליה  
אלן סלווין, אוסטרליה  

בשם מקבלי התארים
פרופ� הילארי פאטנם  
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Eli Amir
Well-loved author, social commentator and public figure, Eli Amir came to Israel from Iraq as a teen-
ager in 1950. He gained his degree in Arabic Language and Literature and Middle Eastern History 
from the Hebrew University of Jerusalem. An outspoken writer whose novels movingly describe the 
immigrant experience, Amir is studied by tens of thousands of high school students every year. He 
has served in a range of public roles relating to immigration, absorption and education, including 
Director-General of the Jewish Agency’s Youth Aliyah Division and Adviser to the Prime Minister on 
Arab Affairs in East Jerusalem. Among other honors, Amir received the Yigal Allon Award for his en-
deavors on behalf of Israeli society, and honorary degrees from the Weizmann Institute of Science 
and Ben Gurion University.

At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Eli Amir
in recognition

of his eminent position as one of Israel’s leading authors, social 
commentators and cultural icons; his captivating books that portray the experience 
of groups and individuals who, like himself, left their countries of origin to realize the 

Zionist dream; his tireless efforts to expose prejudice and social rifts in Israeli society; 
his decades of public service in the cause of youth aliyah, Israel-Diaspora relations 

and Jewish-Arab coexistence; and

in special recognition
of his life’s work in promoting, through his writings and public speaking, an 

inclusive, tolerant and humanistic Israeli identity; and his indelible contribution to 
the cultural discourse as a lucid voice for social justice.

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector
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אלי עמיר
אלי עמיר, סופר מוערך ואהוב, דובר חברתי ודמות ציבורית, עלה לישראל מעיראק כנער בשנת 1950. הוא סיים לימודי 
שפה וספרות ערבית והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. ספריו המרגשים מתארים באופן 
ידי עשרות אלפי תלמידי תיכון בכל שנה. עמיר כיהן במגוון  ונלמדים על  יוצא מן הכלל את חוויית העלייה לישראל 
ויועץ  היהודית  בסוכנות  הנוער  עליית  חטיבת  מנכ"ל  ובהם,  ולחינוך,  לקליטה  לעלייה,  הקשורים  ציבוריים  תפקידים 
לראש הממשלה לענייני ערבים במזרח ירושלים. עמיר קיבל פרסים ואותות הוקרה רבים, ובהם פרס יגאל אלון על 

פועלו למען החברה הישראלית ותוארי דוקטור כבוד ממכון ויצמן למדע ומאוניברסיטת בן–גוריון.

בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את 

אלי עמיר
לאות הוקרה

 על מעמדו כאחד מבכירי סופריה של ישראל, דובריה החברתיים
 ודמויותיה התרבותיות; על ספריו כובשי הלב, המתארים חוויות של קבוצות ויחידים

שנטשו כמותו את ארצות מוצאם כדי להגשים את החלום הציוני; על מאמציו הבלתי נלאים 
 לחשיפת דעות קדומות ופערים חברתיים בחברה הישראלית; על

 עשרות שנות פעילותו הציבורית למען עליית הנוער,
יחסי ישראל והתפוצות, ודו–קיום יהודי–ערבי; 

ולאות הוקרה מיוחדת
 על מפעל חייו המציג, באמצעות כתביו ודבריו בציבור,

 זהות ישראלית סובלנית, פלורליסטית והומניסטית; ועל תרומתו הנכבדה
לשיח התרבותי כקול צלול הקורא לצדק חברתי,

להכתירו בתואר
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור צבי גליל 
רקטור נשיא 
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Santiago Calatrava
The works of architect, artist, sculptor and engineer Dr. Santiago Calatrava can be seen throughout 
the world. Born in Valencia, Spain, Dr. Calatrava earned his architecture degree at the Superior Tech-
nical School of Architecture in Valencia, and both his civil engineering degree and technical science 
PhD at the Swiss Federal Institute of Technology. Among his most notable creations are the Athens 
Olympic Sports Complex, the expansion of the Milwaukee Art Museum, and the World Trade Center 
Transportation Hub in New York which is still under construction. He has received honorary degrees 
from 14 universities, as well as numerous honors and accolades including the designation by Time 
Magazine as one of the 100 Most Influential People in the World.

At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Santiago Calatrava
in recognition

of his exceptional contribution to the world of architecture, which 
has been acclaimed by academic, cultural and professional organizations across 

the globe; his ability to combine aesthetic, environmental and social issues in a single 
architectural creation, whether bridge, railway station or tower; his standing 

as artist, sculptor and engineer; and

in special recognition
of his powerful designs that have left an indelible mark in cities around the world, 
including Jerusalem and Petach Tikva; and his immense impact on architectural 

discussion in Israel, where his creations are encouraging social, cultural and 
national debate in the architectural context,

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector
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 סנטיאגו קלטרבה
עבודותיו של האדריכל, האמן, הפסל והמהנדס ד"ר סנטיאגו קלטרבה מוצגות בכל רחבי העולם. הוא נולד בוולנסיה, 
ותואר  אזרחית  בהנדסה  תואר  וכן  בוולנסיה  לאדריכלות  הגבוה  הטכני  הספר  מבית  באדריכלות  תואר  קיבל  ספרד, 
האולימפי  הספורט  מתחם  ביותר  הנודעות  ביצירותיו  לטכנולוגיה.  השווייצרי  הפדרלי  מהמכון  טכני  במדע  דוקטור 
הנבנית  בניו–יורק  העולמי  הסחר  במרכז  המרכזית  התעבורה  ותחנת  במילווקי  לאמנות  המוזאון  הרחבת  באתונה, 
בימים אלה. ד"ר קלטרבה קיבל תוארי כבוד מ–14 אוניברסיטאות וזכה באותות הוקרה רבים. ה"טיים מגזין" כלל אותו 

ברשימת מאה האנשים המשפיעים בעולם.

בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את 

סנטיאגו קלטרבה 
לאות הוקרה

 על תרומתו היוצאת דופן לתחום האדריכלות,
 שזכתה להערכתם של ארגונים אקדמיים, תרבותיים ומקצועיים בכל רחבי העולם; על

 יכולתו לשלב סוגיות אסתטיות, סביבתיות וחברתיות ביצירה אדריכלית אחת, יהא זה גשר,
 תחנת רכבת או מגדל; ועל המעמד שרכש לעצמו

כאמן, כפסל וכמהנדס;
ולאות הוקרה מיוחדת

 על העיצובים רבי העוצמה מעשה ידיו שהותירו
 רושם בל יימחה בערים בכל העולם, ובהן ירושלים ופתח תקווה; ועל השפעתו האדירה

 על הדיון בתחום האדריכלות בישראל, שבה יצירותיו מעודדות
שיח חברתי, תרבותי ולאומי,

להכתירו בתואר
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור צבי גליל 
רקטור נשיא 
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Mary-Claire King
in recognition

of her pioneering work on molecular evolution and human genetics that 
became the cornerstone of human evolutionary study; her tremendous contribution 
to the prevention of breast and ovarian cancer; her revolutionary approach to gene 

identification, which has significantly deepened understanding, diagnosis and 
treatment of devastating ailments ranging from colon cancer and 

schizophrenia to heart disease and hearing loss; and

in special recognition
of her readiness to apply her scientific discoveries to redressing social ills and 
human rights abuses; her enthusiastic role in fostering continued cooperation 

between Israeli and Palestinian geneticists; and her ongoing friendship toward Tel Aviv 
University and Israel, particularly her collaboration with TAU researchers that has had 

a crucial impact on national public health strategies in Israel,

by conferring upon her the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Mary-Claire King
Born in Chicago, Prof. Mary-Claire King is one of the world’s leading scientists in the field of human 
molecular genetics. Since the 1970s, she has worked to identify genes involved in the development 
of breast cancer. She is presently searching for genes for schizophrenia and, with Israeli and Palestin-
ian colleagues, genes for inherited deafness. Her lab pioneered the use of genetic identification for 
victims of human rights violations. Prof. King is the American Cancer Society Professor of Genome 
Sciences and Medicine at the University of Washington in Seattle, and a member of the US National 
Academy of Sciences and American Academy of Arts and Sciences. She is the recipient of numerous 
honorary degrees including from Columbia, Harvard and Yale.
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את 

מרי-קלייר קינג 
לאות הוקרה

 על עבודתה החלוצית בתחום האבולוציה המולקולארית
והתורשה של האדם שהייתה לאבן פינה בחקר האבולוציה של המין האנושי; על תרומתה 

 האדירה למניעת סרטן השד וסרטן השחלות; על גישתה המהפכנית לזיהוי גנים
 שהעמיקה באופן ניכר את ההבנה, את האבחון ואת הטיפול במחלות חמורות רבות,

מסרטן המעי הגס וסכיזופרניה ועד מחלות לב והתחרשות;
ולאות הוקרה מיוחדת 

 על נכונותה לרתום את גילוייה המדעיים למען
 תיקון תחלואי החברה והפרת זכויות אדם; על להט עשייתה

 בטיפוח שיתוף פעולה מתמשך בין גנטיקאים ישראליים ופלסטיניים; על
 ידידותה המתמשכת עם אוניברסיטת תל-אביב ומדינת ישראל; ובמיוחד על

 שיתוף הפעולה שלה עם חוקרים מאוניברסיטת תל–אביב, שהשפיע
השפעה מכרעת על מדיניות בריאות הציבור בישראל,

להכתירה בתואר
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור צבי גליל 
רקטור נשיא 

 מרי-קלייר קינג
האדם.  של  המולקולרית  הגנטיקה  בתחום  בעולם  המובילים  מהמדענים  היא  שיקגו,  ילידת  קינג,  מרי–קלייר  פרופ' 
מאז שנות השבעים היא עוסקת בזיהוי גנים המעורבים בהתפתחות סרטן השד. בשנים האחרונות היא עוסקת גם 
— בגילוי הגנטיקה של חירשות תורשתית.  ופלסטינים  ועם עמיתים ישראלים  בזיהוי הגנים של מחלת הסכיזופרניה, 
היא היתה הראשונה שעשתה שימוש במעבדתה בטכניקות לזיהוי גנטי של קורבנות של הפרת זכויות אדם. פרופ' 
קינג מופקדת על הקתדרה למדעי הגנום והרפואה ע"ש האגודה האמריקנית לסרטן באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל 
וחברת האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים והאקדמיה האמריקנית לאמנויות ולמדעים. היא קיבלה תוארי כבוד 

רבים, ובכללם תארים מהאוניברסיטאות קולומביה, הרווארד וייל. 



10

At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Francis Minkoff
in recognition

of his exemplary dedication, together with his wife, Marie-France, to supporting a 
vast number of important initiatives in Israel and Switzerland in the areas of higher 

education, health, welfare, culture and security; his engaged and influential 
leadership role in the Geneva Jewish community; and

in special recognition
of his upholding the fervent Zionism of his father, André, and his commitment to 

passing this family tradition on to his own children; his steadfast dedication to Israel’s 
development and personal involvement in every major project that he initiates in 
the country; and his decades-long, magnanimous support of Tel Aviv University, 

particularly its law faculty, both as donor and member of the Board of Governors,

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Francis Minkoff
Born in Switzerland in 1944, businessman, philanthropist and TAU Governor Francis Minkoff has deep 
Zionist roots that began when his great-grandfather left Russia for Eretz Israel in 1890. Mr. Minkoff’s 
father, André, was born in Jaffa and, after moving to Switzerland, supported numerous scientific and 
social initiatives in Israel. Francis Minkoff has continued the family tradition. He visits Israel regularly, 
and has become personally involved with the institutions and projects he supports, among them uni-
versities, hospitals, WIZO, the IDF, numerous arts and cultural initiatives, and projects in the Negev. 
He is a central figure in Swiss Jewish community life.
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

פרנסיס מינקוף
לאות הוקרה

 על מסירותו הרבה, שלו ושל רעייתו מארי–פרנס, ועל
 תמיכתו בשפע של יוזמות חשובות בישראל ובשווייץ בתחום ההשכלה הגבוהה,
 הבריאות, הרווחה, התרבות והביטחון; ועל מנהיגותו המעורבת ורבת ההשפעה

בקהילה היהודית של ג'נבה;

ולאות הוקרה מיוחדת
 על דבקותו בלהט הציוני שקיבל בירושה מאביו אנדרה, ועל מחויבותו

 להנחלת מסורת משפחתית זו לילדיו; על מסירותו המתמשכת לפיתוחה של מדינת ישראל
ועל מעורבותו האישית בכל מפעל מרכזי שהוא יוזם בה; וכן על תמיכתו הנדיבה זה עשרות שנים 

 באוניברסיטת תל–אביב, במיוחד בפקולטה למשפטים, הן כתורם הן
כחבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה,

להכתירו בתואר 
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור צבי גליל פרופסור דני לויתן 
נשיא רקטור 

 פרנסיס מינקוף
פרנסיס מינקוף, איש עסקים מז'נבה, נדבן וחבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל–אביב, נולד בשווייץ בשנת 1944, 
ואחרי  ביפו  נולד  אנדרה,  מינקוף,  של  אביו   .1890 בשנת  ישראל  לארץ  מרוסיה  עלה  סבו  אבי  ציונית.  למשפחה  בן 
שעבר לשווייץ תמך ביוזמות מדעיות וחברתיות רבות בישראל. פרנסיס מינקוף ממשיך את המסורת המשפחתית. הוא 
מבקר בישראל דרך קבע ומעורב אישית במיזמים ובמוסדות שבהם הוא תומך, ובהם אוניברסיטאות ובתי חולים, ויצ"ו, 
צה"ל, יוזמות אמנותיות ותרבותיות רבות ופרויקטים בנגב. פרנסיס מינקוף הוא דמות מרכזית בחיי הקהילה היהודית 

בז'נבה.
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Sruel Prajs
in recognition

of his active involvement in Jewish community life in Germany; his dedication to 
advancing German-Israeli relations; his engaged leadership role in Keren Hayesod and 
the Jewish Agency, for which he was awarded the Yakir Award; his standing as one of 

the foremost businessmen in Germany and Canada; and

in special recognition
of his heartfelt, decades-long commitment to the State of Israel, as demonstrated 
through his championing of numerous cultural, educational and welfare projects 

throughout the country; and his generous support of Tel Aviv University, together with 
his sister Norma, including most recently the establishment of the Prajs-Drimmer 

Institute for the Development of Anti-Degenerative Drugs,

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Sruel Prajs
Businessman and philanthropist Sruel Prajs was born in Poland, moved to Germany as a baby, and 
became a successful real-estate entrepreneur in Germany and Canada. An engaged supporter of 
Israel since the 1970s, he is particularly active in Keren Hayesod, Germany. During his time as Chair-
man and as member of the Board of Trustees of Keren Hayesod, Prajs was instrumental in facilitating 
the construction of a care facility for the elderly in Tel Aviv and the David Ben-Gurion Information 
Center at Kibbutz Sde Boker, among other major initiatives. Mr. Prajs received the 2002 Yakir Award 
of Keren Hayesod in the presence of Prime Minister Ariel Sharon. He currently serves on the Board of 
Governors of the Jewish Agency. 
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

ישראל פרייס
לאות הוקרה

 על מעורבותו הפעילה בחיי הקהילה היהודית בגרמניה; על
מסירותו לקידום יחסי גרמניה–ישראל; על מנהיגותו המעורבת בקרן היסוד ובסוכנות היהודית, 

 פעילות שזיכתה אותו בפרס יקיר; ועל מעמדו כאחד מאנשי העסקים
 הבולטים בגרמניה ובקנדה;

ולאות הוקרה מיוחדת
  על מחויבותו העמוקה ורבת השנים למדינת ישראל, המתבטאת

 בתמיכתו במגוון פרויקטים בתחום התרבות, החינוך והרווחה ברחבי הארץ; ועל
 סיועו הנדיב לאוניברסיטת תל–אביב, שלו ושל אחותו נורמה, ובכלל זה לאחרונה

 הקמת המכון לפיתוח תרופות למחלות דגנרטיביות
ע"ש פרייס–דרימר,

להכתירו בתואר 
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור צבי גליל פרופסור דני לויתן 
נשיא רקטור 

 ישראל פרייס
ישראל פרייס, איש עסקים ונדבן, נולד בפולין, הגיע לגרמניה כתינוק ונעשה יזם נדל"ן מצליח בגרמניה ובקנדה. פרייס 
הוא תומך נלהב של מדינת ישראל מאז שנות השבעים וממנהיגי קרן היסוד בגרמניה. בעת כהונתו כיו"ר וכחבר חבר 
הנאמנים של קרן היסוד פעל פרייס, בין יתר יוזמותיו, לקידום בניית מעון לקשישים בתל–אביב ולבניית מרכז המידע 
ע"ש דוד בן–גוריון בקיבוץ שדה בוקר. פרייס קיבל את אות יקיר קרן היסוד לשנת 2002 במעמד ראש הממשלה אריאל 

שרון. היום הוא מכהן בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. 
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Hilary Putnam
in recognition

of his standing as one of the world’s most distinguished philosophers; his 
unique and pivotal contribution to a broad spectrum of topics, including the 
philosophy of science, of language and of ethics, as well as contemporary 
Jewish thought; his critical analytical approach that engenders new and 
challenging research questions; his enduring commitment to educating 

new generations of scholars and philosophers; and

in special recognition
of his longstanding, warm and fruitful ties with Tel Aviv University, particularly 

his serving as a Sackler Scholar at the University’s School of Philosophy, which 
enhances the academic stature of TAU in Israel and abroad, 

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Hilary Putnam
A professor emeritus of philosophy at Harvard University, Hilary Putnam is best-known for his contri-
butions to the philosophy of mind, language and mathematics. He earned his undergraduate degree 
at the University of Pennsylvania, before embarking on an academic career that took him to UCLA, 
Northwestern, Princeton, MIT and Harvard. Prof. Putnam is a Fellow of the American Academy of Arts 
and Sciences, a Corresponding Fellow of the British Academy, and a former President of the Ameri-
can Philosophical Association. He has published over 20 books and hundreds of articles. 
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

הילרי פאטנם
לאות הוקרה

 על מעמדו כאחד הפילוסופים המרכזיים בעולם; על תרומתו הייחודית
למגוון רחב של נושאים, ובהם פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הלשון ושל האתיקה, וכן 

המחשבה היהודית בת–זמננו; על גישתו האנליטית–ביקורתית המעוררת שאלות מחקר חדשות 
ומאתגרות; ועל מחויבותו המתמשכת לחינוך דורות חדשים של מלומדים ופילוסופים;

ולאות הוקרה מיוחדת 
 על קשריו החמים, הממושכים והפוריים עם אוניברסיטת תל–אביב, ועל תרומתו 

כ"עמית סאקלר" של בית הספר לפילוסופיה של האוניברסיטה, לחיזוק מעמדה האקדמי של 
האוניברסיטה בארץ ובעולם,

להכתירו בתואר 
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן  פרופסור צבי גליל
נשיא רקטור 

 הילרי פאטנם
לתחום  תרומתו  בזכות  עולמי  לשם  זכה  הרווארד,  באוניברסיטת  לפילוסופיה  )אמריטוס(  פרופסור  פאטנם,  הילארי 
באוניברסיטת   1948 בשנת  סיים  הראשון  התואר  לימודי  את  המתמטיקה.  ושל  הלשון  של  הנפש,  של  הפילוסופיה 
פנסילבניה ואת מסלולו האקדמי עשה באוניברסיטאות UCLA, נורת'ווסטרן, פרינסטון, MIT והרווארד. פרופ' פאטנם 
הוא חבר האקדמיה האמריקנית לאמנויות ולמדעים, עמית האקדמיה הבריטית ולשעבר נשיא האגודה האמריקנית 

לפילוסופיה. הוא פרסם יותר מעשרים ספרים ומאות מאמרים. 
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Lea Koenig Stolper
in recognition

of her unparalleled contribution to Israeli society and culture as one of the country’s 
best-loved and most exceptional stage artists; her standing as the “first lady” of the 

Habima Theater; her remarkable versatility in portraying varied roles in dramatic works 
that range from classical to modern, Israeli to foreign, and ensemble productions to 

one-woman shows; her dedication to keeping Yiddish culture alive in Israel; and

in special recognition
of her friendship toward Tel Aviv University; her warm and active support, together 

with her late husband Zvi Stolper, of the University’s German Friends Association, and 
gracious willingness to perform in Germany for its benefit; and her standing as a role 

model for social responsibility and professionalism of the highest caliber,

by conferring upon her the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Lea Koenig Stolper
Lea Koenig-Stolper took her first steps toward a stage career as a girl, studying drama at the Acad-
emy of Fine Arts in Bucharest, Romania. She was a stage performer at the Jewish State Theater in 
Bucharest and, after making aliyah, she joined the Habima Theater where she has played leading and 
supporting roles for 45 years. Ms. Koenig-Stolper participates in fringe theater and television produc-
tions, promotes Yiddish culture in Israel and devotes time to animal welfare and other social issues. 
She has received several accolades, among them the Israel Prize, the Israel Theater Life Achievement 
Prize and the Rosenblum Prize for Theater. 
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

ליא קניג שטולפר
לאות הוקרה 

על תרומתה שאין דומה לה לחברה ולתרבות בישראל כאחת מאמניות הבמה האהובות 
והמוכרות ביותר; על מעמדה כ"גברת הראשונה" של תאטרון "הבימה"; על יכולותיה המגוונות 
והייחודיות בגילום דמויות דרמטיות שונות מתוך מכלול היצירה, למין הקלאסית ועד המודרנית, 

למין הישראלית ועד העולמית, מהפקות רבות משתתפים ועד להצגות יחיד; ועל מסירותה 
לשימור תרבות היידיש בישראל;

ולאות הוקרה מיוחדת 
 על קשרי הידידות שלה עם אוניברסיטת תל–אביב; על תמיכתה החמה והפעילה

באגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה, עם בעלה המנוח צבי שטולפר; על נכונותה להופיע 
 בגרמניה למען האוניברסיטה; ועל היותה דמות מופת למחויבות חברתית

ולמקצוענות מן המעלה הראשונה,
להכתירה בתואר 

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן  פרופסור צבי גליל
נשיא רקטור 

 ליא קניג שטולפר
את דרכה על הבימה החלה ליאה קניג שטולפר בנעוריה כשלמדה משחק באקדמיה לאמנות בבוקרשט, רומניה. היא 
שיחקה על בימת התאטרון הממלכתי היהודי בבוקרשט, ועם עלייתה ארצה הצטרפה לצוות השחקנים של התאטרון 
בהצגות של  קניג שטולפר משתתפת  45 שנה.  זה  ומשניים  ראשיים  היא מגלמת תפקידים  "הבימה", שם  הלאומי 
תאטראות פרינג' ובהפקות טלוויזיה, מקדמת את תרבות היידיש בישראל ומייחדת מזמנה בהתנדבות לארגונים למען 
בעלי חיים ולמטרות חברתיות אחרות. היא זכתה בפרסים יוקרתיים רבים, ובהם פרס ישראל לתאטרון ב–1987, פרס 

התאטרון על מפעל חיים ופרס רוזנבלום למשחק.
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Martin J. Whitman
in recognition

of his deep commitment to philanthropy in the US, Israel and around the world; 
his profound belief in the power of education to broaden opportunity among 

disadvantaged and minority groups; his success as founder and owner of one of 
the largest investment firms in the US; his passion for imparting his knowledge and 

expertise to new generations of business professionals in a teaching career that 
spans over 30 years; and

in special recognition
of his true friendship toward the State of Israel; and his heartfelt and generous 

support, together with his wife, Lois, of students and research at Tel Aviv University, 
including the recent establishment of a scholarship fund for Arab students to help 

create a more productive climate for Middle East coexistence,

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Martin J. Whitman
Investor, philanthropist, civic leader and educator Martin Whitman is the Founder and Co-Chief In-
vestment Officer of Third Avenue Management LLC, one of the most respected investment and con-
sulting firms in the US. He earned his Bachelor of Science degree from Syracuse University and his 
Master of Economics from the New School of Social Research. The author of two widely read books 
on investing, he has served as a Distinguished Management Fellow at the Yale School of Manage-
ment for over 30 years, and has taught at the Columbia University Graduate School of Business 
and the Whitman School of Management at Syracuse University, which was dedicated in his name 
in 2003. Mr. Whitman and his wife, Lois, focus much of their philanthropy on advancing educational 
initiatives to enhance equal opportunity.
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

מרטין ג� ויטמן 
לאות הוקרה

 על פעילותו הפילנתרופית בארה"ב, בישראל ובעולם כולו; על
 אמונתו העמוקה בכוחו של החינוך להעניק הזדמנויות נוספות למעוטי יכולת
 ולקבוצות מיעוט; על הצלחתו כמייסד וכבעלים של אחת מחברות ההשקעות

 הגדולות בארה"ב; ועל שאיפתו לחלוק את הידע ואת הניסיון שצבר עם
 דור העתיד של אנשי עסקים במסגרת קריירת ההוראה שלו

המתפרש�ת על פני שלושה עשורים;
ולאות הוקרה מיוחדת

 על היותו ידיד אמת של מדינת ישראל; על
 תמיכתו הנדיבה, שלו ושל רעייתו לֹואיס, בסטודנטים ובמחקר באוניברסיטת תל–אביב;

 ובפרט על קרן המלגות שהקים בעת האחרונה למען סטודנטים ערבים, שתסייע ביצירת
אווירה הבונה דו–קיום במזרח התיכון,

להכתירו בתואר
דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור צבי גליל 
רקטור נשיא 

 מרטין ג' ויטמן
 ,Third Avenue Management LLC מרטין ויטמן, משקיע, נדבן, מנהיג ומחנך, הוא המייסד והבעלים המשותפים של
מדינת  סירקיוז,  באוניברסיטת  במדעים  ראשון  תואר  לימודי  סיים  הוא  בארה"ב.  הגדולות  מן  והשקעות  ייעוץ  חברת 
ספרים  שני  של  מחברם  הוא  ויטמן  יורק.  ניו  בעיר  חברתי  למחקר  החדש  הספר  בבית  בכלכלה  שני  ותואר  יורק,  ניו 
Distinguished Management Fellow של בית הספר לניהול  והוא נושא בתואר  על השקעות שזכו לתהודה רבה 
באוניברסיטת ייל זה שלושים שנה; כמו כן הוא לימד בבית הספר למוסמכים במינהל עסקים באוניברסיטת קולומביה 
ובבית הספר לניהול באוניברסיטת סירקיוז הנקרא על שמו מאז 2003. ויטמן ורעייתו לואיס הם פילנתרופים הממקדים 

את פועלם בקידום ההשכלה למען יצירת הזדמנויות שוות.
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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Elie Wiesel
in recognition

of his courage and spiritual strength in surviving the Holocaust as a young boy and 
transforming himself into one of the world’s most influential authors and personalities; 

his indefatigable efforts to further knowledge, awareness and remembrance of the 
Holocaust in all its aspects; his evocative writing that has made him one of the most 
important figures in post-Holocaust literature; his willingness to stand up for human 

rights and speak out against repression, injustice, racism and genocide throughout the 
world, for which he was awarded the Nobel Peace Prize; and

in special recognition
of his role as true friend and staunch defender of Israel; and his endeavors as a 

lecturer and educator to instill a deep appreciation of the spiritual treasures of the 
Jewish people among people of all faiths, ages and backgrounds,

by conferring upon him the degree of
DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

of Tel Aviv University

Professor Zvi Galil Professor Dany Leviatan
President Rector

Elie Wiesel
Novelist, human rights activist, Nobel laureate and Holocaust survivor, Prof. Elie Wiesel was born 
in Sighet, Romania, in 1928. In 1940, he was relocated to a nearby ghetto and eventually deported 
to Auschwitz-Birkenau. After the war, he began studying philosophy at the Sorbonne and later emi-
grated to the US. He has written over 40 books, most notably Night, which describes his Holocaust 
experiences. He was awarded the Nobel Peace Prize in 1986 both for speaking out against violence, 
repression and racism, and for raising awareness of the Holocaust. Wiesel served as chairman of the 
Presidential Commission on the Holocaust and spearheaded the establishment of the United States 
Holocaust Memorial Museum in Washington, DC. He was instrumental in the struggle to free Soviet 
Jewry, and maintains close ties with Israel. At Boston University, he teaches religion and Jewish 
thought, and is the Andrew Mellon Professor of the Humanities.
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בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את 

אלי ויזל 
לאות הוקרה 

 על אומץ לבו ועל חוסנו הרוחני אשר בזכותם
 שרד את השואה כנער והפך לאחד האישים והסופרים רבי ההשפעה בעולם; על

 מאמציו הבלתי נלאים להפיץ ידע על השואה ולטפח מודעּות לזכרה על כל היבטיה; על
 כתיבתו המאתגרת שעשתה אותו לאחת הדמויות החשובות בספרות שלאחר

 השואה; על נכונותו להילחם למען זכויות האדם ולצאת חוצץ נגד דיכוי,
 אי–צדק, גזענות ורצח–עם בכל מקום בעולם, אשר על כך

הוענק לו פרס נובל לשלום;
ולאות הוקרה מיוחדת 

 על היותו ידיד אמת ומגן חסר פשרות של מדינת ישראל; ועל
 היוזמות שנקט כמרצה וכמחנך במטרה לעורר בבני אדם מכל דת, גיל ורקע

הערכה עמוקה לאוצרות הרוח של העם היהודי,
להכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל–אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור צבי גליל 
רקטור נשיא 

 אלי ויזל
פרופ' אלי ויזל, סופר, פעיל זכויות אדם, חתן פרס נובל וניצול שואה, נולד בשנת 1928 בסיגט, רומניה. בשנת 1940 
הועבר לגטו שהוקם בסיגט ומשם נשלח לאושוויץ–בירקנאו. אחרי המלחמה החל ללמוד פילוסופיה בסורבון ואחר כך 
היגר לארה"ב. הוא כתב יותר מארבעים ספרים — הנודע שבהם "הלילה" מתאר את קורותיו בשואה. ויזל קיבל את פרס 
נובל לשלום בשנת 1986 בהוקרה על מאבקו נגד אלימות, דיכוי וגזענות ועל פועלו להגברת המודעות לשואה. הוא 
כיהן כיו"ר הוועדה הנשיאותית לזכר השואה, היה הכוח המניע בהקמת מוזאון השואה האמריקני בוושינגטון. הוא מילא 
תפקיד מכריע במאבק לשחרור יהדות בריה"מ ושומר על קשרים הדוקים עם ישראל. באוניברסיטת בוסטון הוא מלמד 

מדעי הדתות ומחשבת היהדות והוא מופקד על הקתדרה למדעי הרוח ע"ש אנדרו מלון. 
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At its session on the 4th day of December, 2007
the Executive Council of Tel Aviv University resolved to honor

Yehiel Ben-Zvi
in recognition of

his exemplary life’s work in the service of Israel, as both soldier and civilian; his 
outstanding military career in the Israel Defense Forces, which incorporated some of 

the State’s most defining moments; and

in special recognition of
his decades of commitment and loyalty in the service of Tel Aviv University as 

Vice President, helping transform it into a world-class institution; his important role 
as founding father and leader of the University’s Public Affairs Division for 27 years; 
his distinctive combination of personal charm and complete identification with the 
University, which have drawn benefactors and friends from around the world; and 

his tireless work in raising hundreds of millions of dollars for the academic and 
physical advancement of the University, including most recently 

the largest ever donation in the University’s history,

by conferring upon him an
HONORARY FELLOWSHIP

of Tel Aviv University

Dov Lautman Professor Zvi Galil
Chairman, Executive Council President

Yehiel Ben-Zvi
Yehiel Ben-Zvi was born in Poland and immigrated to Palestine as a child. A career soldier in the Israel 
Defense Forces from 1948 to 1972, he served his final tour of duty as Deputy Military Governor of the 
Gaza Strip and Northern Sinai. He retired at the rank of colonel. During the First Lebanon War, he was 
recalled to active duty and served as the IDF spokesman in Beirut. Mr. Ben-Zvi joined Tel Aviv Univer-
sity in 1972 and founded the Public Affairs Division. He became TAU Vice President of Public Affairs 
in 1980, a role in which he served until 2007. Today he continues to serve TAU as Vice President. He 
holds a degree in the social sciences from the Hebrew University of Jerusalem.
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בישיבתו ביום כ"ד בכסלו תשס"ח, 4 בדצמבר 2007
החליט הוועד המנהל של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

יחיאל בן-צבי
לאות הוקרה

 על מפעל חייו המופתי למען מדינת ישראל,
 הן כחייל והן כאזרח; על קריירה צבאית יוצאת דופן שליוותה כמה

מרגעיה המכוננים של מדינת ישראל;
ולאות הוקרה מיוחדת 

 על מחויבותו ועל פועלו במשך שנים ארוכות למען אוניברסיטת תל–אביב, בסייעו
להפכה לאוניברסיטה בעלת שם עולמי; על תפקידו כמייסד ומנהיג של האגף לקשרי החוץ 

באוניברסיטה במשך 27 שנים; על אישיותו המיוחדת, המשלבת קסם אישי עם הזדהות מוחלטת 
עם האוניברסיטה, שמשכה תורמים וידידים מכל רחבי העולם; ועל עשייתו הבלתי נלאית לגיוס 

 מאות מיליוני דולרים למען קידומה האקדמי והפיזי של האוניברסיטה, ובכלל זה
גיוסה זה לא כבר של התרומה הגדולה ביותר בתולדותיה,

להכתירו בתואר
עמית כבוד

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' צבי גליל דב לאוטמן 
נשיא יו"ר הוועד המנהל 

 יחיאל בן-צבי
יחיאל בן–צבי נולד בפולין ועלה לארץ כילד. הוא שירת בצה"ל בשנים 1972-1948 ובתפקידו האחרון היה סגן המושל 
צה"ל  דובר  היה  הגליל  שלום  במלחמת  משנה.  אלוף  בדרגת  מצה"ל  פרש  הוא  סיני.  וצפון  עזה  רצועת  של  הצבאי 
בביירות במסגרת שירות מילואים. בשנת 1972 הצטרף לשורות אוניברסיטת תל–אביב והקים את האגף לקשרי חוץ. 
ב–1980 התמנה לסגן נשיא האוניברסיטה לקשרי חוץ, כיהן בתפקיד זה עד שנת 2007, והיום הוא ממשיך לכהן כסגן 

נשיא אוניברסיטת תל–אביב. בן–צבי הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במדעי החברה.
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At its session on the 24th day of December, 2007
the Executive Council of Tel Aviv University resolved to honor

John Landerer CBE AM
in recognition of

his committed involvement in a range of public, civic and Jewish initiatives in his 
native Australia and internationally; his outstanding contribution to higher education, 

both as supporter and educator, particularly his endeavors on behalf of British-
Australian academic relations for which he was bestowed one of the highest honors 

of the British Commonwealth; his standing as one of the most distinguished corporate 
law attorneys in Australia; and

in special recognition of
his longstanding, dedicated and fruitful leadership as president of the Australian 
Friends of Tel Aviv University in New South Wales and as a TAU Governor; his 
indefatigable efforts to develop the University through raising funds for worthy 

projects, recruiting new friends and benefactors and contributing personally; and his 
contribution to enhancing the University’s image and standing in Australia,

by conferring upon him an
HONORARY FELLOWSHIP

of Tel Aviv University

Dov Lautman Professor Zvi Galil
Chairman, Executive Council President

John Landerer CBE AM
John Landerer was born in Czechoslovakia, emigrated to Australia at a young age in 1951, and earned 
a law degree at Sydney University. He is a senior legal practitioner who has specialized in corporate 
and commercial advisory work for over 30 years, and has served on the boards of some of Australia’s 
largest public and private companies. A strong advocate of higher education, he is – among other 
roles – an Honorary Fellow of Sydney University and a Visiting Professor at Macquarie University, and 
has supported numerous projects at these and other institutions of higher learning. For his endeavors, 
Mr. Landerer has been named a Member of the Order of Australia and a Commander of the Most Ex-
cellent Order of the British Empire. He is President of the New South Wales Chapter of the Australian 
Friends of Tel Aviv University, and a Vice Chairman of the Tel Aviv University Board of Governors.
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בישיבתו ביום ט"ו בטבת תשס"ח, 24 בדצמבר 2007
החליט הוועד המנהל של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

ג�ון לנדרר 
לאות הוקרה 

 על מחויבותו ועל מסירותו לשורה של יוזמות
 ציבוריות, אזרחיות ויהודיות באוסטרליה מולדתו וברחבי העולם; על

 תרומתו הגדולה והחשובה להשכלה הגבוהה, הן כתורם הן כמחנך, ובמיוחד
 על פועלו לחיזוק הקשרים האקדמיים בין בריטניה לבין אוסטרליה, שבעבורו הוענק לו

 אחד מתוארי הכבוד היוקרתיים ביותר של חבר העמים הבריטי; ועל מעמדו
כאחד מעורכי הדין הבולטים באוסטרליה לדיני תאגידים;

ולאות הוקרה מיוחדת 
 על מנהיגותו רבת השנים, המסורה והמוצלחת

 כנשיא אגודת ידידי האוניברסיטה באוסטרליה בניו סאות' וולס
 וכחבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה; על מאמציו הבלתי נלאים לפיתוח האוניברסיטה

 על ידי גיוס משאבים, ידידים ותורמים חדשים ועל תרומתו האישית; ועל עשייתו
לחיזוק תדמיתה ומעמדה של האוניברסיטה באוסטרליה,

להכתירו בתואר
עמית כבוד

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' צבי גליל דב לאוטמן 
נשיא יו"ר הוועד המנהל 

   ג'ון לנדרר
ג'ון לנדרר נולד בצ'כוסלובקיה, היגר לאוסטרליה בגיל צעיר, בשנת 1951, וסיים לימודי משפטים באוניברסיטת סידני. 
הוא מן הבולטים בסידני בתחום דיני תאגידים, עוסק בייעוץ לחברות זה 30 שנה והיה חבר במועצות המנהלים של 
כמה מהחברות הציבוריות והפרטיות הגדולות ביותר באוסטרליה. לנדרר הוא עמית כבוד של אוניברסיטת אוסטרליה, 
פרופסור אורח באוניברסיטת מקווארי ומתומכיהם של מיזמים רבים במוסדות אלה ובמוסדות אחרים להשכלה גבוהה. 
 Commander of the Most Excellent Order –ו Member of the Order of Australia על פועלו הוענקו לו התארים
of the British Empire. הוא נשיא הסניף בניו סאות' ויילס של ידידי אוניברסיטת תל–אביב באוסטרליה וסגן יו"ר חבר 

הנאמנים של האוניברסיטה. 
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At its session on the 24th day of December, 2007
the Executive Council of Tel Aviv University resolved to honor

Alan Selwyn
in recognition of

his dynamic public leadership role in both the Australian Jewish community and in 
broader Australian civic life; his dedication to developing the State of Israel that has 
spanned over half a century, from his initial involvement in Israeli industry, through 
his role in founding the Australia-Israel Chamber of Commerce and his support for 

numerous educational, cultural, health and welfare initiatives across Israel; and

in special recognition of
his standing as one of the most active and dedicated members of 

Tel Aviv University’s Board of Governors and its Australian Friends Association; his 
intensive efforts to support and raise funds for important projects on campus; and his 

own personal support, together with his wife, Ada, of medical research and 
student scholarships at the University, 

by conferring upon him an
HONORARY FELLOWSHIP

of Tel Aviv University

Dov Lautman Professor Zvi Galil
Chairman, Executive Council President

Alan Selwyn
Born in Bialystok, Poland, Alan Selwyn and his family spent most of the Second World War in a Rus-
sian detention camp. After being liberated, the family moved to Australia in 1946 and started a textile 
business. They were instrumental in founding a mill in Ashdod, Israel, in the 1960s, of which Mr. Sel-
wyn became Vice Chairman. Today a prominent figure in Australia’s textile industry, he is a founder 
of the Australia-Israel Chamber of Commerce, where he is still active, and a supporter of numerous 
Jewish, medical and social initiatives in Australia and Israel. He is a member and patron of the Victoria 
(Melbourne) Chapter of the Australian Friends of Tel Aviv University and a TAU Governor. 
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בישיבתו ביום ט"ו בטבת תשס"ח, 24 בדצמבר 2007
החליט הוועד המנהל של אוניברסיטת תל–אביב לכבד את

אלן סלווין
לאות הוקרה 

 על מנהיגותו הנמרצת, הן בקרב הקהילה היהודית האוסטרלית, והן
 בציבוריות האוסטרלית בכללה; על מסירותו לפיתוחה של מדינת ישראל

 במשך יותר מיובל, החל ממעורבותו בתעשייה הישראלית בראשיתה, המשך בתפקידו
 בכינון לשכת המסחר אוסטרליה–ישראל ועד לתמיכתו ביוזמות רבות

בתחום החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה ברחבי ישראל;
ולאות הוקרה מיוחדת

 על היותו אחד החברים הפעילים והמסורים ביותר בחבר הנאמנים של
 אוניברסיטת תל–אביב ובאגודת ידידי האוניברסיטה באוסטרליה; על מאמציו הבלתי נלאים

 לגיוס משאבים לקידום פרויקטים חשובים בקמפוס; ועל תמיכתו, שלו ושל רעייתו עדה,
במחקר הרפואי ובמלגות לסטודנטים באוניברסיטה,

להכתירו בתואר
עמית כבוד

של אוניברסיטת תל–אביב

פרופ' צבי גליל דב לאוטמן 
נשיא יו"ר הוועד המנהל 

אלן סלווין
אלן סלווין נולד בביאליסטוק שבפולין ובעת מלחמת העולם השנייה שהתה משפחתו רוב הזמן במחנה מעצר רוסי. 
אחרי השחרור היגרה המשפחה לאוסטרליה בשנת 1946 והחלה לנהל שם עסקי טקסטיל. בשנות השישים נטלה 
סלווין, מהבולטים בתעשיית  אלן  היום  היה סמנכ"ל המפעל.  וסלווין  פעיל בהקמת מפעל באשדוד  המשפחה חלק 
הטקסטיל באוסטרליה, ממקימי לשכת המסחר ישראל–אוסטרליה ומפעיליה, תומך ביוזמות רבות בתחום היהדות, 
תל–אביב  אוניברסיטת  ידידי  אגודת  של  )מלבורן(  ויקטוריה  סניף  חבר  הוא  ובישראל.  באוסטרליה  והרפואה  החברה 

באוסטרליה ובעל תואר פטרון מטעמה, וחבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה. 
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 DOCTOR 
 PHILOSOPHIAE
HONORIS CAUSA

1965
Moshe Sharett

1968
Daniel G. Ross

1970
Salo Baron

David Ben-Gurion

Walter Hesselbach

David Horowitz

Zalman Shazar

Richard Stein

1971
Walworth Barbour

Abba Eban

Israel Efrat

Nahum Goldmann

Haim Levanon

David Jacob Light

Golda Meir

Jack Morrison

Mordechai Namir

Aryeh L. Pincus

Lord Nathaniel Rothschild

Albert B. Sabin

Elias Sourasky

Leonard G. Wolfson

1972
Marc Chagall

Jacques Lipchitz

Emilio Segre

Avraham Shlonsky

Edward Teller

Florence Wise

George S. Wise

1973
Ernst David Bergman

Sir Isaiah Berlin

Leonard Bernstein

Israel Dostrovsky

Henry M. Jackson

Joseph Meyerhoff

1974
Yigal Allon

Maurice Goldhaber

Nachum Gutman

Zubin Mehta

Sir Leslie Porter

1975
Yaacov Agam

Luis Echeverria Alvarez

Arthur J. Goldberg

Eugene Ionesco

Roman Jakobson

Alain Poher

Jean Roche

Hanna Rovina

Sir Ronald Syme FBA

1976
Victor M. Carter

Sylvia Philips Gilman

Henri Glasberg

Uri Zvi Greenberg

Andrei Dimitrievich Sakharov

William Edward Simon

1977
Shaul Avigur

Ephraim Katzir

Fred Lessing

1978
Norman Bruce Hannay

George Meany

Mstislav Rostropovich

Genia Schreiber

Meir Yaari

1979
Menahem Begin

Bernard Lewis

Raymond R. Sackler

1980
Jaime P. Constantiner

Rene Favaloro

Hussein Fawzi

Abba Kovner

Mortimer D. Sackler

Gershom Scholem

Joseph H. Strelitz

1981
Mordechai Ardon

Laurent Schwartz

Arnaldo Dante Momigliano

1982
Irene Firenberg

Maurice Goldschleger

Morris Leigh

Henry Moore
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Guillermo Soberon Acevedo

Michael I. Sovern

Isaac Stern

1983
Jimmy Carter

Saul J. Farber

Herbert L.A. Hart

Helmut Kohl

Yitzhak Navon

Israel Pollak

Jacob Schreiber

Laurence A. Tisch

1984
Julius Axelrod

Victor Brailovsky

Irene Halmos

P. Hugh Lloyd-Jones

Cal Kovens

Moshe Rachmilewitz

1985
Marcus Besen

Sir Zelman Cowen

Jeane D.J. Kirkpatrick

Samuel W. Lewis

Shimon Peres

Baron Edmond de Rothschild

Rosalyn S. Yalow

1986
Henry Abrahams

Robert C. Gallo

Armand Hammer

Henry Kissinger

Jack Penn

Ivo Pitanguy

Karl Otto Pohl

Joshua Rotenstreich

Boris Schreiber

Archie Sherman

Margaret Thatcher

Efraim E. Urbach

Zelman Weinberg

1987
Robert Bourassa

Lester M. Entin

Hella H. Gertner

Gershon Harry Gordon

Lyun Joon Kim

Miguel Leon-Portilla

John Robert Schrieffer

Nathan Shapell

Giovanni Spadolini

James B. Wyngaarden

1988
Yohanan Bader

Yitzhak Ben-Aharon

Joseph Brender

Jacques Chaban-Delmas

Yona Ettinger

Howard Gilman

Jan Mitchell

K. Alex Muller

Y. Leo Picard

Hugo Ramniceanu

George P. Shultz

1989
Bertram J. Cohn

Rene De Sola

Benjamin Halpern

Teddy Kollek

Victor A. Mckusick

Max Perlman

Seymour D. Reich

Jorge Semprun-Maura

1990
Marcel Adams

Camilo Jose Cela

Frida Eskenasy

Niels Hansen

Karl-Heinz Kipp

Ephraim Kishon

Yeshayahu Leibowitz

Sam Moss

Chaim Leib Pekris

Ronald Reagan

Edward B. Shils

1991
Walter Greiner

Melvin Jaffee

Elie Kedourie

Joseph H. Kelman

Joshua Lederberg

Guri Ivanovich Marchuk

Marcos Maus

Nathaniel T. Nemetz CC QC

Christian Poncelet

Dame Shirley Porter DBE DL

Anatoly Naumovich Rybakov

Lord Sieff of Brimpton
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1992
Jorge Carpizo

Michael E. Fisher

Michael Higatsberger

Joseph Kasierer

Peter Lax

Paul Marks

Amos Oz

Franz Rosenthal

David Warsaw

Zhelyu Mitev Zhelev

1993
Chaim Herzog

Lola Beer-Ebner

Ernest Beutler

Jacob Katz

Hugo F. Sonnenschein

Stanley Steyer

Josef Tal

Branco Weiss

Franco G. Zeffirelli

1994
Morris E. Curiel

Hubert Curien

Umberto Eco

Georg Faktor

Allan Green

George Klein

Brian Mulroney

Channa Marron

L. Jay Oliva

Stanley Townsend

1995
Annie Adams

Yehuda Amichai

Jürgen Habermas

Shlomo Lahat

Benoit B. Mandelbrot

Alan V. Oppenheim

1996
Yitzhak Rabin

David J. Azrieli

Klaus Maria Brandauer

Dan David

Aryeh Dvoretzky

François Furet

Walter Jona

Irving Schneider

Philip A. Sharp

1997
Paul Josef Crutzen

Shmuel N. Eisenstadt

Yuli Ofer

Jozef S. Schell

Meir Shamgar

Adolfo M. Smolarz

Max Webb

1998
Josef Burg

Guido Calabresi

Howard E. Gardner

David Weiss Halivni

Shlomo Hillel

Gerhard Randa

Melvin S. Taub

Avraham B. Yehoshua

Shalom Yoran

1999
Haim Herman Cohn

Norbert Cymbalista

Arie Lova Eliav

Donald P. Jacobs

Walter Kohn

Sergey P. Novikov

Gretl Raymond

Michael Sela

2000
Aharon Barak

Samuel R. Berger

Andrea M. Bronfman

Benno M. Gitter

Eric S. Lander

Steffi Perlman

Orna Porat

Jean-Claude Trichet

2001
Kenneth J. Arrow

Sidney D. Drell

Stanley Fischer

Sir David Hare

Harold A. Hartog

Frank P. Lowy AC

Claire Maratier

Hubert S. Markl

Moshe Porath

Naomi Shemer

2002
Marcos Aguinis
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Josef Buchmann

Aaron J. Ciechanover

William J. Clinton

Herbert A. Friedman

Avram Hershko

Raya Jaglom

Bernard-Henri Levi

Sami Michael

Leon Y. Recanati

Isadore Rosenfeld

Arturo Schwarz

2003
Michael Biron-Cegla

Edgar M. Bronfman

Urs Felber

Ernst Gerhardt

Martin I. Goldberg

Kanan Makiya

Izak Parviz Nazarian

Jürgen Nehls

Gerald A. Niznick

Steven Pinker

Haim Rubin

Michael Walzer

Anna Hitter Webb

Ada Yonath

2004
S. Daniel Abraham

Mario Arthur Adler

Alan L. Aufzien

Claude Cohen-Tannoudji

Arturo Constantiner

Norma Cummings

David Grossman

Eli Hurvitz

Viatcheslav Moshe Kantor

Jean-Robert Pitte

2005
Chava Alberstein

Bruce Alberts

Hanoch Bartov

Jona Goldrich

Lap-Chee Tsui

Felipe Gonzáles Marquez

Petra Roth

George A. Smith

Felix Zandman

2006
Sheldon G. Adelson 

Stewart M. Colton

Sir Samuel Frederick Edwards

Joseph Martin (Joschka) 

Fischer

John Gandel AO

Amalia Kahana-Carmon

Liz Mohn

Felix Posen  

Marcel Reich-Ranicki 

Gerald W. Schwartz

Michael H. Steinhardt

2007
Miriam Adelson, MD

Alfred Akirov

Aharon Appelfeld

Fred Chaoul

Alain Finkielkraut

Richard M. Karp

Mary Jeanne Kreek, MD

Dov Lautman

Peter Schäfer

Judge Barbara Seal, CM

Joel D. Tauber

Leslie H. Wexner

 HONORARY
FELLOWSHIP
1978
William G. Davis

Max Kranzberg

Morris Leigh

Max Willner

1979
Florian Delbarre

1980
Jacques E. Carcassonne

Sammy Davis Jr.

Abe G. Fromcenko

Robert Hawke

Moshe Ishai

David Simons

1981
Esther Sidi

Archie Sherman

1982
Hertha Firnberg

Ivan Greenstein

Sam Mallah

Yitzhak Oren

Aharon Sacharov
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1983
German Arciniegas

Louis Auquier

Norbert Burger

Felipe Montila Ortegana

Hugo Ramniceanu

Itzhak Trubowicz

1984
Oved Ben-Ami

Herbert Cohen

John Furman

Guilford Glazer

Emanuel Racine

Richard Samuel Sonnenberg

Walter Wallmann

1985
Mario de Botton

Ernst Gerhardt

Abraham Horodisch

David Katz

Jeannette Pomeraniec

Nicholas Slezak

John Wilcox

Jacobo Zaidenweber

1986
J. Bernardo Cabral

Hayim Carasso

Herman Frenkel

Carlos Junger

Eunice Muringo Kiereini

Moshe Kol

Marcus Maus

Manuel Sadosky

Gedalia Yacob

1987
Lawrence M. Bessner

Harold Greenberg

Rosita S. de Herczeg

Beniamino Matatia

Ruben Merenfeld

Ralph B. Rothstein

Gregorio Shapiro

Casimir Prinz Wittgenstein

1988
Wolfram Michael Bruck

Celia Burger

Luiz Chor

Josef Feher

Zvi Klementynovski

Kurt Lion

1989
Adolf Ebner

Hilmar Hoffmann

Walter Jona AM

1990
Sara Dumont

Esteban Herczeg

Simone Mallah

Arie Pickel

Noel Werthein

1991
Wolf Blumenthal

Elisabeth Maxwell

Michael E. Perlman

Helmut Zilk

1992
Maritza Pionkowski

1993
Moises Becker

Albert Cuenca

1994
Elba Cuenca

1995
B. I. Cohen

Enrique V. Iglesias

Gretl Raymond

Barbara Sieratzki

Sylvia Simko

1996
Alicia Gojman de Backal

Amnon S. Barness

1997
Myer L. Bick

Nikolaus Hensel

1998
Paulina Mizrahi de Deutsch

1999
Dina Ettinger

Ben A. Williamowsky

2000
Nahum Barag

Gabriela David

Sanford L. Lefcoe

2001
Stanley Grosman

Leslie Wolfson

2002
Sergio Grosskopf



Board of Governors
מושב חבר הנאמנים

2008
35

2004
François Brunschwig

Varda Yoran

2005
Yoel Saraf

Helena Spijer-Kok

2006
Gaby Chariton Brill 

2007
Peter Kobiela

 PRESIDENT’S
AWARD
1981
Abraham Koogan

Norman Lipoff

Nancy Lipoff

Kalman Lubowski

1982
Alpha Omega

Ingrid Bergman

Hella H. Gertner

William Mazer

Jerry Oren

Hugo Ramniceanu

1983
Ernst Gerhardt

Walter Wallmann

1984
Joseph Elias

Shlomo Gur

Samuel Kurian

Morris Rodman

1985
David Rabinovici

1986
Paul Broicher

Hugo Durst

Lester M. Entin

Hartwig Kelm

Hans Ulrich Korenke

Hans Kuppers

Edwin Meese III

Isaac Roseby

Gregorio Shapiro

Noel Werthein

Max Willner

1987
Luis Villalba Villalba

Richard Burkholz

1988
Rudolf Buchbinder

Bella Davidovich

Ephraim Kishon

Paul Labonte

Marcos Maus

Ruth Terley

1989
Yefim Bronfman

Mordechai Dinovich

Gavriel Shamir

Melvin S. Taub

1990
Adam Frydman

Yevgeni Mogilevsky

Nathaniel T. Nemetz CC QC

1991
Ekrem E. Güvendiren

Georg David Majewski

1992
Prince Hans-Adam II 

of Lichtenstein

Thomas R. Pickering

Kurt Törnqvist

1993
Cornelis Sommaruga

1994
Mario Villaroel Lander

1995
Bill and Irene Boyar

Simone Molho de Mallah

Joe and Pola Vaver

Erhard Roy Wiehn

1996
Hilmar Hoffmann

1998
Alan B. Gold OC OQ

Hannelore Kipp

Karl-Heinz Kipp

Harold Prince

Oscar Julio Shuberof

1999
Luiz Chor

Paulina Mizrahi de Deutsch

Martin Goldberg

Michael E. Perlman

Charles Tawill

2000
Manuel Chaves Gonzàles
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Jaime P. Constantiner

2001
Rudolf Kuhn

Yemmi Strum

Martin S. Indyk

Emanuel Racine

2002
Amalia Biron-Cegla

George Bloch

Gideon Chitayat

Shaul Mofaz

Barbara Seal CM

Philippe Yvin

2003
Erich Hecker

2004
Yehuda Assia

Johannes Gerster

Jack Lanzer

Tom Ridge

2005
François Heilbronn

Reinhart C. Rath

Alejandro Toledo

2006
Ephraim Katzir

Dov Lautman

Bernard Lewis

Michael H. Steinhardt

Hilde Zadek 

2007
Nachum Barnea 

Howard R. Udell

Marcia L. Warner

2008
Jan Philipp Reemtsma 

 

 GEORGE S. WISE
 MEDAL FOR
 INTERNATIONAL
COOPERATION
1986
George S. Wise

1988
Abba Eban

1990
Saul Farber

1999
Ephraim Katzir

2001
Samuel R. Berger

2003
Lt. Col. Ilan Ramon 

(posthumous)

2006
Dominique de Villepin

2007
Richard C. Holbrooke 




