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בישיבתו ביום רביעי, י' באדר תשס"ז, 28 בפברואר 2007
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את

מרים אדלסון
לאות הוקרה

ידה  על  שהוקמו  גמילה  מרכזי  על  לסמים;  ההתמכרות  לתחום  מומחית  כרופאה  הדופן  יוצאת  תרומתה   על 
שלדון,  בעלה  עם  יחד  מחויבותה,  על  מטופלים;  לאלפי  ותקווה  חדשים  חיים  מעניקים  אשר  ובתל-אביב,  וגאס  בלאס 
וחיי  חינוך, מרכזים קהילתיים  בתחומי  יהודיות  למען מטרות  ובמיוחד  ובישראל,  בארצות הברית  פילנתרופית  לפעילות 

קשישים, כמו גם למען זיכרון השואה; 
ולאות הוקרה מיוחדת

על תמיכתה הנלהבת ללא לאות לשיפור המחקר והטיפול בהתמכרות לסמים, ובאחרונה גם על ידי הקמת המרכז לחקר 
הביולוגיה של ההתמכרות ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון באוניברסיטת תל-אביב; ועל תמיכתה המסורה בפקולטה 

לרפואה על שם סאקלר באוניברסיטת תל אביב שעל מוסמכיה הבולטים היא נמנית,
להכתירה בתואר 

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב 

At its session on the 28th  day of February, 2007
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Miriam Adelson
in recognition

of her outstanding work as a physician specializing in drug addiction; her founding and operating 
of two major rehabilitation centers in Las Vegas and Tel Aviv that have renewed the lives 
and hopes of thousands; her exemplary commitment, together with her husband Sheldon, to 
philanthropic activity in the US and Israel, particularly in the areas of Jewish education, 

community centers and senior life, as well as Holocaust remembrance; and
in special recognition

of her ardent and tireless championing of improved research and treatment of substance abuse, 
including most recently through the establishment at Tel Aviv University of the Adelson Center 
for the Biology of Addictive Diseases; and her dedicated support of the University’s Sackler 

Faculty of Medicine, of which she is such a prominent graduate,

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
of Tel Aviv University


