2006  בינואר4 , ד' בטבת תשס”ו,בישיבתו ביום רביעי
אביב לכבד את-החליט הסנאט של אוניברסיטת תל

מיכאל שטיינהרט

לאות הוקרה
,על רישומו העמוק שטבע בעולם היהודי אליו הביא את רוחו היזמית הייחודית על מנת לקדם זהות יהודית וחינוך יהודי
פיתוח מנהיגות ואהבה לישראל; על מפעל חיים מפואר לאורך שלושה עשורים בעולם העשייה הכלכלי; על מפעלו
 ועל תמיכתו," בהקמת פרויקט "תגלית,לקירוב לבם של עשרות אלפי צעירים מהתפוצות לישראל ולזהותם היהודית
;הנלהבת בתכנית "הלל" לטיפוח מרכזי תרבות יהודיים בקמפוסים אוניברסיטאיים ברחבי העולם
ולאות הוקרה מיוחדת
 וכתומך,לאומי של האוניברסיטה-אביב בתפקידיו כיו"ר חבר הנאמנים הבין-על שירותו יוצא הדופן למען אוניברסיטת תל
 למחקר יישומי ולשמירת הטבע; ועל המורשת רבת ההשראה,מסור בפרויקטים אוניברסיטאיים המוקדשים לחינוך יהודי
;שהוא מאציל להנהגה יהודית צעירה בעלת מחויבות עמוקה להמשכיות יהודית
ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
אביב-של אוניברסיטת תל

At its session on the 4th day of January 2006
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Michael H. Steinhardt

in recognition
of his impact on the Jewish world, where he has brought his unique entrepreneurial energy to the
promotion of Jewish identity and education, leadership and love for Israel; his remarkable career
for over three decades in the ﬁnancial arena; his success in founding and sponsoring Taglit–
birthright israel, Hillel campus services and other initiatives that have created the opportunity
for tens of thousands of young people to connect to Judaism and the Jewish State; and
in special recognition
of his outstanding service to Tel Aviv University both in his role as Chairman of the International
Board of Governors and as a devoted supporter of Jewish education, applied research and
natural history projects at the university; and his inspiring legacy for young Jewish leaders of
profound commitment to Jewish continuity,
by conferring upon him the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
of Tel Aviv University
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