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At its session on the 24th day of February, 2010
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

S. Lee Kohrman
in recognition

of his passionate support for Israel, Jewish leadership role and public service record; his 
inspirational, hands-on approach as director of the David and Inez Myers Foundation, which he 
has transformed into a powerful tool for promoting social and educational goals; his standing 
as founder and owner of a successful law firm in his native Ohio; his active involvement in 

Jewish and community causes in Cleveland and throughout the United States; and

in special recognition
of his ardent concern for the people and the State of Israel; his dedication to boosting equal 
educational opportunity among Israel’s Ethiopian community; his commitment to supporting and 
promoting Israeli higher education; and his support of important projects in genetics research 
at Tel Aviv University, most recently the David and Inez Myers Building for Transgenic 

Modeling of Human Disease,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום י' באדר תש"ע, 24 בפברואר 2010
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

ס' לי קורמן
לאות הוקרה 

על תמיכתו הנלהבת בישראל, על פועלו כמנהיג יהודי ועל הישגיו בשירות הציבור; על ניהול קרן דייוויד ואינז מאיירס בדרך 
של פיקוח אישי מעורר השראה, שבאמצעותו נעשתה הקרן כלי רב- עוצמה לקידום יעדים חברתיים וחינוכיים; על מעמדו 
ועל מעורבותו הפעילה למען מטרות הקהילה היהודית  אוהיו;  דין מצליחה במדינתו  עורכי  וכבעלים של חברת  כמייסד 

בקליבלנד וברחבי ארצות הברית; 

ולאות הוקרה מיוחדת
על דאגתו הכנה למדינת ישראל ולאזרחיה; על מסירותו לטיפוח הזדמנות שווה בחינוך לבני הקהילה האתיופית בישראל; על 
מחויבותו לתמיכה בהשכלה הגבוהה בישראל ולקידומה; על תמיכתו במיזמים חשובים בתחום המחקר הגנטי באוניברסיטת 

תל-אביב, ובעת האחרונה – בהקמת הבניין למודלים טרנסגניים של מחלות ע"ש דייוויד ואינז מאיירס,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב
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