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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

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


