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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

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


