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

Marc Feldman
in recognition

of his excellence and renown as a scientist, teacher and mentor; his groundbreaking research 
into the human genome and human evolution, which has revolutionized the field; his profound 
influence on behavioral biology, anthropology and mathematical biology; his training of a new 
generation of population geneticists who themselves are today filling senior academic positions 

in institutions across five continents; and

in special recognition
of his true and ardent friendship toward Israel, and especially its academic community; his 
work to foster peaceful relations between Israel and Jordan through scientific collaboration; 
his decades-long commitment to advancing the careers of talented young Israeli scientists; 
and his warm friendship with Tel Aviv University, particularly his regular visits and ongoing 

collaboration with researchers in the exact and life sciences,

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 

מרק פלדמן
לאות הוקרה 

האנושי  הגנום  בתחום  הדרך  פורץ  מחקרו  על  הראשונה;  המעלה  מן  ומנחה  מורה  עולמי,  שם  בעל  מדען  היותו  על 
והתפתחות האדם; על השפעתו העמוקה על הביולוגיה ההתנהגותית, האנתרופולוגיה והביולוגיה המתמטית; על פועלו 

להכשרת דור חדש של חוקרים בגנטיקה של אוכלוסיות, המכהנים כיום במשרות אקדמיות בכירות בחמש יבשות; 

ולאות הוקרה מיוחדת
על ידידותו הכנה והנלהבת עם מדינת ישראל, ובייחוד עם קהילתה האקדמית; על תרומתו לטיפוח יחסי שלום בין ישראל 
לירדן באמצעות שיתוף פעולה מדעי; על מסירותו במשך עשרות שנים לקידום הקריירות של מדענים ישראליםצעירים; 
ועל יחסו החם כלפי אוניברסיטת תל-אביב, המתבטא במיוחד בביקוריו התכופים ובשיתוף הפעולה המתמשך עם חוקרים 

בתחומי המדעים המדויקים ומדעי החיים, 

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב
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