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At its session on the 4th day of March, 2009
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Jacob Ziv
in recognition

of his standing as one of Israel’s most gifted and distinguished scientists; his exceptional achievements 
in electrical engineering and information theory that have had worldwide scientific and practical 
impact and have earned him dozens of prestigious awards; his pivotal role in transforming Israel 

into a world leader in the fields of communication science and technology; and

in special recognition
of his passionate leadership of the Israeli scientific community, which continues to inspire 
new generations of Israeli students, researchers and engineers; his vast contribution to the 
development of higher education in Israel in key positions including head of the Planning and 
Budgeting Committee of the Council for Higher Education and President of the Israel Academy of 

Sciences and Humanities; and his continued endeavors to enhance Israel’s national security, 

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום ח' באדר תשס"ט, 4 במארס 2009
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

יעקב זיו
לאות הוקרה 

על מעמדו כאחד מבכירי מדעניה המחוננים והמצטיינים של ישראל; על הישגיו יוצאי הדופן בהנדסת חשמל ובתורת 
ועל  יוקרתיים;  ושזיכו אותו בעשרות פרסים  ומעשית בקנה מידה עולמי,  האינפורמציה, שהם בעלי השפעה מדעית 

תפקידו החשוב בהפיכתה של ישראל למובילה עולמית בתחומי המדע והטכנולוגיה של תקשורת;

ולאות הוקרה מיוחדת
על מנהיגותו הנלהבת בקרב הקהילה המדעית בישראל, המוסיפה להעניק השראה לדורות חדשים של סטודנטים, של 
חוקרים ושל מהנדסים ישראלים; על תרומתו העצומה לפיתוח ההשכלה הגבוהה בישראל, בין היתר במסגרת תפקידיו 
כראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה וכנשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; ועל 

פועלו המתמיד לחיזוק ביטחונה הלאומי של ישראל,

להכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב


