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PROGRAM

Academic Procession

Address 

 Robert Goldberg, Chairman, Board of Governors

 Prof. Joseph Klafter, President

 Prof. Dany Leviatan, Rector

Doctor Philosophiae Honoris Causa

 Ron Arad, England/Israel

 Prof. Alan Dershowitz, USA

 Evgenia Dodina, Israel

 Shlomo Eliahu, Israel

 Prof. Marc Feldman, USA

 S. Lee Kohrman, USA

 Adv. Zvi Meitar, England

 Prof. Erwin Neher, Germany

Response on behalf of the recipients

 Prof. Alan Dershowitz

Emcee : Leah Zinder
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תכנית

תהלוכה אקדמית

דברים

רוברט גולדברג, יו"ר חבר הנאמנים  

פרופ� יוסף קלפטר, נשיא  

פרופ� דני לויתן, רקטור  

הענקת תוארי דוקטור כבוד

שלמה אליהו, ישראל  

רון ארד, אנגליה/ישראל  

יבגניה דודינה, ישראל  

פרופ� אלן דרשוביץ, ארה"ב  

עו"ד צבי מיתר, אנגליה   

פרופ� ארווין נהר, גרמניה   

פרופ� מרק פלדמן, ארה"ב  

ס. לי קורמן, ארה"ב  

בשם מקבלי התארים

פרופ� אלן דרשוביץ   

מנחה: לאה זינדר
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Ron Arad
Israel/UK

Architect and designer Ron 
Arad is a prominent figure 
in the international design 
world. Born in Tel Aviv in 1951, 
he studied at the Bezalel 
Academy of Art and Design in 
Jerusalem before settling in 
London, where he continued 
his training at the Architectural 
Association. He founded Ron 
Arad Associates Ltd. in 1989, 
followed by Architecture and 
Design in London in 1993 and 
the Ron Arad Studio in Italy 
in 1994. Arad is known for his 
experimental pieces that exploit 
the essential characteristics 
of their raw materials, draw on 
the latest applied research and 
are made using high-precision 
machine tools. He also works 
in urban sculpture, organizes 
workshops in Europe and 
serves as a Professor Emeritus 
at the Royal College of Art, 
where he recently completed 
a 12-year term as the Chair of 
its Design Department. He has 
won numerous awards for his 
designs, among which are the 
Design Museum in Holon, Israel, 
and the Maserati HQ Showroom 
in Rimini, Italy.

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

Ron Arad
in recognition

of his exceptional contribution to  
architecture and industrial design; his novel creations  

that challenge design conventions and employ the most advanced 
technologies; his experimentation with new materials and broad  

re-conception of household objects and furniture; his broad  
impact on the international arts scene, which has  

ensured that his works are exhibited at  
leading museums and galleries; and

in special recognition
of his powerful designs that have left  

an indelible mark in cities around the world, including  
in Israel; and his many years as an educator at the  
highest academic level, and dedication to nurturing  

the next generation of design innovators,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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רון ארד
ישראל/בריטניה

רון ארד, אדריכל ומעצב, הוא דמות 
בולטת בעולם העיצוב הבין–לאומי. 
הוא נולד בתל אביב ב–1951, למד 

באקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל" 
בירושלים, לאחר מכן השתקע 
בלונדון ושם המשיך בהכשרתו 

 (Architecture( "ב"אגודת האדריכלות
Association. הוא ייסד את רון 

ארד ושות' בע"מ ב–1989 ואחר 
כך הקים את "אדריכלות ועיצוב" 
בלונדון ב–1993 ואת "סטודיו רון 

ארד" באיטליה ב–1994. ארד נודע 
בעבודותיו הניסיוניות, המנצלות 

את מאפייני היסוד של חומרי 
הגלם שלהן, המקבלות השראה 

מהמחקרים היישומיים העדכניים 
ביותר והמבוצעות במכונות עיבוד 

שבבי מדויקות מאוד. הוא סיים 12 
שנות כהונה כראש החוג לעיצוב 

ב"רויאל קולג' אוף ארט", ומאז הוא 
פרופסור אמריטוס. פעיל גם כפסל 

עירוני ומארגן סדנאות באירופה. זכה 
בפרסים רבים על עיצוביו, ובהם עיצוב 

מוזאון חולון, ישראל, ואולם התצוגה 
במשרדי חברת "מזרטי ברימיני", 

איטליה. 

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

רון ארד
לאות הוקרה 

 על תרומתו הייחודית לאדריכלות ולעיצוב התעשייתי; על 
יצירותיו החדשניות, הקוראות תיגר על מוסכמות של עיצוב והמבוצעות 

בטכנולוגיות המתקדמות ביותר; על השימוש הניסויי שהוא עושה בחומרים 
 חדשים ועל כישרונו להגדיר מחדש חפצי בית וריהוט; על השפעתו 

 הרחבה על זירת האמנות הבין-לאומית, שבזכותה יצירותיו 
מוצגות בגלריות ובמוזאונים מובילים 

ולאות הוקרה מיוחדת
 על עיצוביו רבי-העוצמה שטבעו 

 חותם בל יימחה בערים ברחבי העולם, ובכללן ערים בישראל; ועל 
 שנותיו הרבות כמחנך ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, ומסירותו 

לטיפוח הדור הבא של מעצבים חדשניים,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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Alan Dershowitz
USA

A leading figure in the American 
legal world, Alan Dershowitz is 
the Felix Frankfurter Professor 
of Law at Harvard Law School. 
After graduating first in his class 
at Yale Law School, Dershowitz 
was made a full professor at 
age 28, at the time the youngest 
such appointee in the history 
of Harvard Law School. He 
focuses primarily on criminal 
law, and has participated in 
several high-profile criminal 
cases. Known worldwide for his 
support of Israel, Dershowitz 
is a prominent commentator 
on Israeli-Palestinian relations. 
He is a recipient of the William 
O. Douglas First Amendment 
Award of the Anti-Defamation 
League for his work in civil and 
human rights, among many 
other accolades. He has written 
27 fiction and non-fiction works, 
and has published hundreds 
of articles in over 50 national 
newspapers and magazines.

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

Alan Dershowitz
in recognition

of his standing as a distinguished legal scholar,  
towering public figure and true friend of Israel; his  

contribution as a world authority in criminal law; his fervent 
advocacy of civil liberties and human rights, which he has  

fought for decades to protect; his hundreds of  
widely-read books and articles; and

in special recognition
of his passionate, outspoken, persistent, and  

persuasive championing of the State of Israel in the international 
media, on university campuses and in his books; his exceptional ability 
to combat anti-Semitism and anti-Zionism through erudite reasoning; 

and his active, thought-provoking contribution to the  
public debate on the Middle East conflict,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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אלן דרשוביץ
ארה"ב

אלן דרשוביץ, מהדמויות הבולטות 
בעולם המשפט האמריקני, 
הוא מופקד הקתדרה ע"ש 

פליקס פרנקפורטר בבית הספר 
למשפטים בהרווארד. לאחר סיום 

לימודי משפטים, ראשון בכיתתו 
באוניברסיטת ייל, היה לפרופסור מן 

המניין והוא בן 28, עד אז — הצעיר 
ביותר בדרגה זו בתולדות בית 

הספר למשפטים בהרווארד. תחום 
התמחותו העיקרי הוא המשפט 

הפלילי, וכעורך דין השתתף בכמה 
משפטים פליליים בולטים. דרשוביץ 

מוכר בכל העולם כאוהד ישראל, 
והוא פרשן נודע של יחסי ישראל 

והפלסטינים. הוא קיבל תוארי כבוד 
רבים, ובהם פרס התיקון הראשון 

לחוקה ע"ש ויליאם או' דאגלס מאת 
הליגה נגד השמצה בשל פועלו 

בתחום זכויות האדם והאזרח. הוא 
חיבר 27 ספרים, מקצתם סיפורת, 

ופרסם מאות מאמרים ביותר מ–50 
כתבי עת ועיתונים ארציים.

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

אלן דרשוביץ
לאות הוקרה 

 על המוניטין שיצא לו כמשפטן דגול, כדמות ציבורית 
 משכמה ומעלה וכידיד אמת של ישראל; על פועלו כסמכות עולמית 

במשפט הפלילי; על מאבקו בן עשרות השנים למען זכויות האזרח וזכויות האדם 
 ועל היותו מגן קנאי עליהן; על מאות מאמריו וספריו, 

שזכו לתפוצה רחבה;

ולאות הוקרה מיוחדת
 על הגנתו הנלהבת, הגלויה והמשכנעת על מדינת ישראל 

 בספריו, בתקשורת הבין-לאומית ובקמפוסים של אוניברסיטאות; על 
 כושרו יוצא הדופן להילחם באנטישמיות ובאנטי-ציוניות בטיעונים מושכלים; 

 ועל תרומתו הפעילה ומעוררת המחשבה לשיח הציבורי 
על הסכסוך במזרח התיכון,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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Evgenia Dodina
Israel

Evgenia Dodina is a celebrated 
Israeli actress born in Mogilev, 
Belarus. She studied acting at 
the Royal Academy of Arts in 
Moscow before embarking on 
her acting career at Moscow’s 
Maikovsky Theater. During a trip 
to Israel in 1990 with theater 
director Yevgeny Arye and other 
Russian actors, she decided to 
remain in the country. Together 
with Arye, she established the 
Gesher Theater, one of Israel’s 
most esteemed theater troupes. 
Dodina has acted in dozens 
of theatrical, film and televi-
sion roles in a broad range of 
genres, and has received sev-
eral prestigious awards, among 
them the Rosenblum Prize for 
Theater Arts, the Klachkin Prize, 
the Best Actress award at the 
Warsaw Jewish Film Festival for 
her portrayal of Hannah Robina, 
and two Actress of the Year 
awards from the Israel Theater 
for her roles in Midsummer 
Night’s Dream and The Slave. 
For the past three years she has 
been a company member of the 
Habima Theater in Tel Aviv. Do-
dina’s standing in Israeli culture 
was cemented in 2009 when 
she was chosen to light one of 
the 12 torches at Israel’s 61st 
Independence Day ceremony on 
Mount Herzl.

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

Evgenia Dodina
in recognition

of her tremendous contribution to Israeli culture as  
one of the country’s most celebrated, sought-after and  

best loved actresses; her determination and success, following  
her immigration, in seamlessly becoming part of the Hebrew-speaking 
theater world, most recently as a company member of Habima; her 

phenomenal versatility and breadth of talent in portraying  
a broad range of theatrical and screen roles, which have  

garnered her recognition not only in Israel but  
throughout the Jewish world; and

in special recognition
of her vision in co-founding the award-winning Gesher Theater, which 
has become an integral part of Israeli culture; and her personal and 
professional influence on raising standards of performance artistry 

and creativity in Israel, including at Tel Aviv University,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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יבגניה דודינה
ישראל 

יבגניה דודינה היא שחקנית ישראלית 
נערצת. היא נולדה במוגילב, בלארוס, 

למדה משחק באקדמיה המלכותית 
לאמנויות במוסקבה ואחר כך 

פתחה בקריירת משחק בתיאטרון 
מאייקובסקי במוסקבה. בעת ביקור 

בישראל ב–1990, עם במאי התיאטרון 
יבגני אריה ועם שחקנים רוסים 

אחרים, החליטה להישאר בארץ. עם 
אריה הקימה את תיאטרון "גשר", מן 

התיאטרונים המוערכים ביותר בישראל. 
דודינה גילמה עשרות תפקידים 

בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה בקשת 
רחבה של סוגות. בזכותם הוענקו לה 

פרסים יוקרתיים, ובהם פרס רוזנבלום 
לאמנויות התיאטרון מעיריית תל–אביב, 

פרס קלצ'קין ופרס השחקנית הטובה 
ביותר בפסטיבל הקולנוע היהודי 

בוורשה על גילום דמותה של חנה 
רובינא. את פרס שחקנית השנה 

במסגרת פרסי התיאטרון הישראלי 
קיבלה פעמיים — על תפקידיה בהצגות 

"חלום ליל קיץ" ו"העבד". זה שלוש 
שנים היא שחקנית קבועה בתיאטרון 

"הבימה". ההכרה במעמדה הבלתי 
מעורער של דודינה בתרבות הישראלית 

קיבל משנה תוקף משנבחרה בשנת 
2009 להדליק משואה בטקס יום 
 העצמאות ה–61 למדינת ישראל 

בהר הרצל.

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

יבגניה דודינה
לאות הוקרה 

 על תרומתה העצומה לתרבות הישראלית כאחת 
 השחקניות המהוללות, המבוקשות והאהובות ביותר בישראל; על 

נחישותה ועל הצלחתה להשתלב עד תום, אחרי עלייתה ארצה, בעולם התיאטרון 
 הדובר עברית וזה שלוש שנים כשחקנית קבועה בתיאטרון "הבימה"; על 

 כישרונה יוצא הדופן בגילום קשת רחבה של דמויות 
 בתיאטרון ובקולנוע, שהוציאו לה מוניטין 

בישראל ובעולם היהודי כולו,

ולאות הוקרה מיוחדת
 על חזונה כשותפה בייסוד "תיאטרון גשר", שנעשה 

חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית; ועל תרומתה האישית והמקצועית 
 להעלאת הרמה של הביצוע האמנותי ושל היצירתיות בישראל, 

ובכלל זה באוניברסיטת תל-אביב,

ולהכתירה בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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Shlomo Eliahu
Israel

Shlomo Eliahu is a leading 
Israeli businessman and the 
founder of the Eliahu Insurance 
Company. Born in Baghdad, 
Iraq, Eliahu immigrated to 
Israel with his family in 1950. 
Beginning his insurance career 
as a courier and then insurance 
agent, he founded his first 
insurance agency in 1955, and 
the Eliahu Insurance Company 
in 1966. He served as a Member 
of Knesset for the “Dash” party 
from 1978-1980, during which 
time he was a member of the 
Finance Committee and Aliyah 
and Absorption Committee. 
At this time he also initiated 
business dealings in real estate, 
constructing several high-rise 
buildings. From 1982-2005 he 
had major holdings in Israel 
Phoenix and Ayalon Insurance, 
and in 2007 he was named the 
second largest shareholder in 
the Israeli banking sector after 
Shari Arison.

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

Shlomo Eliahu
in recognition

of his inspiring success story, having  
transformed himself from impoverished immigrant to  

one of Israel’s foremost entrepreneurs; his vast contribution as  
a guiding light for Israel’s insurance and banking sectors, which was 
most recently recognized by his receiving the Management Excellence 

Award for 2010; his commitment to advancing Israeli society and 
public service as a member of Knesset; and

in special recognition
of his warm, decades-long friendship toward  

Tel Aviv University; his generous support of scholarships that 
reward excellence and ensure that talented young people from all 

backgrounds have the chance to pursue a higher education; and  
his dedicated endeavors on behalf of Tel Aviv University  

as a member of its Board of Governors,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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שלמה אליהו
ישראל

שלמה אליהו הוא מאנשי העסקים 
המובילים בישראל ומייסד חברת 
הביטוח "אליהו". הוא נולד בבגדד 

שבעירק, ובשנת 1950 עלה ארצה 
כנער עם משפחתו. הודות לאישיותו 

המיוחדת ותבונתו העסקית, הפך 
לסמל לאדם שבנה במו ידיו אימפריה 

כלכלית גדולה ומרשימה. את הקריירה 
שלו החל כשליח בחברת ביטוח ואחר 

נעשה סוכן ביטוח. הוא ייסד את סוכנות 
הביטוח הראשונה שלו ב–1955, 

ולאחר מכן הקים בשנת 1966 את 
חברת הביטוח "אליהו" שנמצאת עד 
היום בבעלותו. בשנים 1980-1978 
היה חבר כנסת מטעם מפלגת ד"ש, 
ובמהלכן היה חבר בוועדת הכספים 

ובוועדת העלייה והקליטה. באותה עת 
גם יזם עסקאות נדל"ן והקים מספר 

רבי-קומות, ביניהם את מגדל העיר ואת 
בנין חברת אליהו בתל אביב. בשנים 

2005-1982 היה בעל אחזקות מהותי 
בחברת הביטוח הפניקס ובסוף שנות 
התשעים אף בחברת הביטוח איילון. 

הודות לאחזקותיו המשמעותיות בבנק 
איגוד ובבנק לאומי הוכתר ב–2007 

כבעל האחזקה השנייה בגובהה בענף 
הבנקאות בישראל אחרי שרי אריסון.

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

שלמה אליהו
לאות הוקרה 

 על סיפור חייו מעורר ההשראה – סיפור הצלחה של 
עולה חדש חסר-כול שהצליח בכוחותיו להיות לאחד היזמים הבכירים בישראל; 
על תרומתו העצומה כנושא הדגל של ִמְגזְֵרי הביטוח והבנקאות בישראל, שזכתה 

 לא מכבר להוקרה נוספת כשקיבל את אות המצוינות הניהולית לשנת 2010; 
 על מחויבותו לקידום החברה הישראלית 

ועל שירותו הציבורי כחבר כנסת;

ולאות הוקרה מיוחדת
 על עשורים של ידידות חמה כלפי אוניברסיטת תל-אביב; על 

תמיכתו הנדיבה באמצעות מלגות על מצוינּות הנותנות הזדמנות לצעירים 
 מוכשרים מכל הרקעים לרכוש השכלה גבוהה; ועל פועלו המסור 

למען אוניברסיטת תל-אביב כחבר בחבר הנאמנים שלה, 

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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Marc Feldman
USA

A professor at Stanford 
University, Marc Feldman 
has focused for the past 40 
years on the application of 
mathematics and statistics to 
the fields of genetics, evolution, 
anthropology and demography. 
He first achieved international 
recognition for his research 
on complex genetic systems. 
Later on he worked on the 
mathematical theory of cultural 
evolution, which led to a 20-
year collaboration with Chinese 
demographers on the gender-
ratio imbalance, thus shaping 
policies aimed at reducing the 
preference for sons in China. His 
work on cultural evolution has 
profoundly influenced modern 
anthropology and behavioral 
economics. Since 1994, 
Feldman has studied human 
genetic variation at the DNA 
level, spearheading the largest 
study ever conducted in the 
field and working tirelessly to 
use genome science to combat 
racism. He currently serves as 
academic director of Bridging 
the Rift, a joint Israeli-Jordanian 
project aimed at fostering 
scientific relations between the 
two countries. 

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

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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מרק פלדמן
ארה"ב

מרק פלדמן, פרופסור באוניברסיטת 
סטנפורד, מתמקד זה ארבעים שנה 
ביישום שיטות וטכניקות מתמטיות 

וסטטיסטיות בתחומים: גנטיקה, 
אבולוציה, אנתרופולוגיה ודמוגרפיה. 

הוא זכה תחילה להוקרה בין–לאומית 
על מחקרו בנושא מערכות גנטיות 
מורכבות. אחר כך עסק בתיאוריה 

המתמטית של אבולוציה תרבותית, 
אשר הביאה בין השאר לשיתוף פעולה 

במשך עשרים שנה עם דמוגרפים 
סינים בנושא חוסר האיזון ביחס המינים 

בסין ולעיצוב מדיניות שמטרתה 
צמצום ההעדפה של בנים בסין. בנוסף, 
עבודתו בתחום האבולוציה התרבותית 
השפיעה עמוקות על האנתרופולוגיה 

המודרנית ועל הכלכלה ההתנהגותית. 
משנת 1994 חוקר פלדמן את שונות 

הגנום האנושי ברמת ה–DNA. במסגרת 
זו הוא יזם את המחקר הגדול ביותר 

מסוגו בתחום, ופעל ללא לאות לרתום 
את מדעי הגנום האנושי למלחמה 
בגזענות. הוא מכהן כיום בתפקיד 

המנהל האקדמי של מיזם ישראלי-
 (Bridging "ירדני "מגשרים על השבר

(the Rift, שמטרתו לטפח קשרי מדע בין 
שתי המדינות.

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

מרק פלדמן
לאות הוקרה 

 על היותו מדען בעל שם עולמי, מורה ומנחה 
 מן המעלה הראשונה; על מחקרו פורץ הדרך בתחום הגנום האנושי 

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 ישראלים צעירים; 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

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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S. Lee Kohrman
USA

A lawyer by profession, S. Lee 
Kohrman is a Jewish community 
leader from Cleveland, Ohio, 
and founder and owner of the 
law firm Kohrman, Jackson 
and Krantz. Since becoming 
director of the David and Inez 
Myers Foundation, Kohrman 
has devoted the bulk of his 
time to promoting social and 
educational issues in Israel 
and the American Jewish 
community. He achieves this 
through frequent visits to Israel 
during which he personally 
supervises projects throughout 
the country – from Kiryat 
Shmona to Dimona. Kohrman 
is a member of the board of 
numerous Jewish organizations 
in the US, and is president of 
the Jewish Education Center of 
Cleveland, among other roles.

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

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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ס' לי קורמן
ארה"ב

ס' לי קורמן, עורך דין במקצועו, 
הוא מנהיג קהילה מקליבלנד אוהיו, 
והמייסד והבעלים של חברת עורכי 

הדין קורמן, ג'קסון וקרנץ. מאז 
שהתמנה למנהל קרן דייוויד ואינז 

מאיירס, ייחד קורמן את מרבית זמנו 
לקידום נושאי חברה וחינוך בישראל 
ובקהילה היהודית בארה"ב. בביקוריו 

התכופים בישראל הוא מפקח אישית 
על מיזמים ברחבי הארץ — מקריית 

שמונה ועד דימונה, והודות לכך 
מיזמים אלו משגשגים. קורמן חבר 
במועצותיהם של ארגונים יהודיים 

רבים בארה"ב, ובין שאר תפקידיו הוא 
נשיא המרכז לחינוך יהודי בקליבלנד. 

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 כמייסד וכבעלים של חברת עורכי דין מצליחה במדינתו אוהיו; 
 ועל מעורבותו הפעילה למען מטרות הקהילה היהודית 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

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 
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At its session on the 24th day of February, 2010
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Zvi Meitar
in recognition

of his standing as a distinguished jurist, businessman,  
philanthropist, intellectual and public figure in Israel and the  

United Kingdom; his visionary creation, together with his wife Ofra, of 
the Meitar Family Fund, which advances a broad range of cultural, 

historical and educational projects in Israel and worldwide; his 
founding and leadership of one of Israel’s foremost law firms;  

his exemplary contribution to the Israeli legal system as  
member of Israel’s Judicial Appointments Committee,  

among other influential posts; and

in special recognition
of his avid patronage of higher education institutions in Israel 
and the UK; and his pivotal role in the establishment of the Zvi 

Meitar Center for Advanced Legal Studies at Tel Aviv University, 
which is advancing original legal scholarship, providing an excellent 

alternative to graduate studies abroad, attracting the top echelon of 
students and world experts to Tel Aviv University, and dramatically 

enhancing Israel’s standing in the international legal arena,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector

Zvi Meitar
UK

Advocate Zvi Meitar is a leading 
figure in Israel’s legal and 
business communities. After 
graduating from the Hebrew 
University of Jerusalem as a 
master of jurisprudence, Meitar 
founded his law firm – Meitar 
Liquornik Geva & Leshem 
Brandwein and Partners. He 
served as President of the Law 
Society of Tel Aviv from 1983 
to 1995, and during that same 
period was a member of the 
state committee that appoints 
all Israeli judges. In the 1980s, 
Meitar became involved in 
international business ventures 
including partnership in one of 
the largest telecommunications 
conglomerates in Israel. He has 
established several family funds 
that have made substantial 
donations to numerous causes, 
including higher education 
and culture in Israel and the 
UK. Meitar holds many honors 
and awards, among them an 
Honorary Waynflete Fellow, 
Fellow of the Royal Albert Hall, 
and Honorary Commodore of 
the National Maritime Museum. 
He has lived in London since 
2001.
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בישיבתו ביום י' באדר תש"ע, 24 בפברואר 2010
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

צבי מיתר
לאות הוקרה 

 על מעמדו כמשפטן בכיר, כאיש עסקים, כנדבן, 
 כהוגה וכדמות ציבורית בישראל ובבריטניה; על החזון שבייסוד 

 קרן משפחת מיתר, עם רעייתו עפרה, קרן התורמת לקשת רחבה של 
 מיזמים בתחום התרבות, ההיסטוריה והחינוך בישראל וברחבי העולם; על 

 הקמתו ועל הנהגתו של אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בארץ; 
 על תרומתו המופתית למערכת המשפט הישראלית כחבר הוועדה 

למינוי שופטים בישראל, בין יתר תפקידיו רבי ההשפעה;

ולאות הוקרה מיוחדת
 על תמיכתו הנלהבת במוסדות 

 להשכלה גבוהה בישראל ובבריטניה; ועל תפקידו המרכזי בייסוד 
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל-אביב, מרכז המקדם 
מחקר מקורי במשפטים, המהווה חלופה מושכת במיוחד ללימודים מתקדמים 

 בחו"ל, המביא את מיטב הסטודנטים והמומחים העולמיים 
 לאוניברסיטת תל-אביב, והמחזק במידה רבה את מעמדה 

של ישראל בזירת המשפט הבין-לאומית, 

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 

צבי מיתר
בריטניה 

עו"ד צבי מיתר הוא דמות בולטת 
בעולם המשפט ובעולם העסקים 

בישראל. אחרי שסיים לימודי תואר 
שני במשפטים באוניברסיטה 

העברית בירושלים הקים מיתר את 
משרד עורכי הדין "מיתר, ליקוורניק, 

גבע ולשם, ברנדויין ושות'". בשנים 
1995-1983 כיהן בתפקיד היו"ר 

של ועד מחוז תל–אביב של לשכת 
עורכי הדין, ובאותה תקופה היה גם 

חבר הוועדה למינוי שופטים בישראל. 
בשנות השמונים של המאה הקודמת 

החל מיתר להיות שותף בעסקאות 
בין–לאומיות, ובהן שותפות באחד 

מתאגידי הטלקומוניקציה הגדולים 
בישראל. הוא ייסד כמה קרנות 

משפחתיות, ואלה תורמות תרומות 
גדולות למטרות רבות, ובהן ההשכלה 

הגבוהה והתרבות בישראל ובבריטניה. 
מיתר זכה בפרסים ובאותות כבוד 
 Honorary Waynflete רבים, ובהם

 Fellow, Fellow of the Royal Albert
 Honorary Commodore of the–ו Hall
National Maritime Museum. משנת 

2001 הוא מתגורר בלונדון. 
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Erwin Neher
Germany

Recipient of the 1991 Nobel 
Prize for Physiology and 
Medicine, Prof. Erwin Neher is 
a director of the Max Planck 
Institute for Biophysical 
Chemistry, Göttingen, Germany, 
and chair of its Department of 
Membrane Biophysics. After 
completing his physics BSc 
at the Technical University of 
Munich in 1966, Neher won 
a Fulbright Fellowship for 
graduate studies in biophysics 
at the University of Wisconsin-
Madison, US. He has also 
researched at Yale University 
and the California Institute of 
Technology. In 1986 Neher 
was awarded the Louisa Gross 
Horwitz Prize from Columbia 
University and, in 1987, the 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
Prize of the German Research 
Foundation – the highest honor 
awarded in German research. 
Neher is also a professor at the 
University of Göttingen and a 
co-chair of the Bernstein Center 
for Computational Neuroscience 
in that city.

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

Erwin Neher
in recognition

of his exceptional contribution to  
science, medical advancement and teaching; his  

standing as the founding father of modern biophysics and  
cellular neuroscience; his pioneering work on electrophysiological 

processes in neurons, which deepened understanding of disease 
processes, paved the way for the development of new drugs  
and earned him the Nobel Prize; his keenness to share his  
discoveries with scientists worldwide, which has further  
expanded scientific research in exciting new directions  

and generated numerous breakthroughs; and

in special recognition
of his warm and loyal friendship toward  

the State of Israel; his active leadership role in  
strengthening German-Israeli academic collaboration among  
both students and scientists; and his personal involvement in  
joint projects with Israeli researchers in general, and with  

Tel Aviv University scientists in particular,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

Professor Joseph Klafter Professor Dany Leviatan
President Rector
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ארווין נהר
גרמניה

פרופ' ארווין נהר, חתן פרס נובל 
לפיזיולוגיה ולרפואה לשנת 1991, 

הוא מנהל במכון מקס פלנק 
לביופיזיקה כימית בגטינגן, גרמניה, 

ויו"ר המחלקה לביופיזיקת ממברנות 
במכון. אחרי שסיים לימודי תואר 

ראשון בכימיה באוניברסיטה 
הטכנולוגית במינכן ב–1966, זכה נהר 

במלגת פולברייט ללימודי תואר שני 
ושלישי בביופיזיקה באוניברסיטת 
ויסקונסין–מדיסון, ארה"ב. כמו כן 

היה חוקר באוניברסיטת ייל ובמכון 
קליפורניה לטכנולוגיה. ב–1986 זכה 

פרופ' נהר בפרס לואיזה גרוס הורביץ 
שמעניקה אוניברסיטת קולומביה, 

וב–1987 זכה בפרס גוטפריד וילהלם 
לייבניץ מהקרן הגרמנית למחקר 

— אות הכבוד הנכבד ביותר במחקר 
בגרמניה. נהר גם מרצה באוניברסיטה 

של גטינגן ויו"ר שותף של המרכז 
 Computational( לחקר מוח חישובי

Neuroscience) בעיר זו. 

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

ארווין נהר
לאות הוקרה

 על תרומתו הייחודית למדע, 
 לקידום הרפואה ולהוראתם; על מעמדו 

 כאבי הביופיזיקה המודרנית ושל חקר תאי העצב ברמת התא הבודד; 
 על מחקרו החלוצי בתחום התהליכים האלקטרו-פיזיולוגיים בתאי עצב, 

 מחקר שהעמיק את הבנתם של תהליכים פתולוגיים, סלל את הדרך לפיתוחן של 
 תרופות חדשות וזיכה אותו בפרס נובל; על להיטותו לחלוק את תגליותיו עם 

 מדענים מרחבי העולם, ובכך הרחיב את המחקר המדעי לכיוונים 
מלהיבים חדשים וחולל אין-ספור פריצות דרך;

ולאות הוקרה מיוחדת
 על היותו ידיד חם ונאמן של מדינת ישראל; על פועלו 

לחיזוק שיתוף הפעולה האקדמי הגרמני-ישראלי בקרב סטודנטים ומדענים כאחד; 
 ועל מעורבותו האישית במיזמים משותפים עם חוקרים ישראלים, 

ובייחוד עם מדעני אוניברסיטת תל-אביב, 

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב

פרופסור דני לויתן פרופסור יוסף קלפטר 
רקטור נשיא 





b 
Tel Aviv University

Honorary Degree Recipients
1965–2010
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Florence Wise
George S. Wise
1973
Ernst David Bergman
Sir Isaiah Berlin
Leonard Bernstein
Israel Dostrovsky
Henry M. Jackson
Joseph Meyerhoff
1974
Yigal Allon
Maurice Goldhaber
Nachum Gutman
Zubin Mehta
Sir Leslie Porter
1975
Yaacov Agam
Luis Echeverria Alvarez
Arthur J. Goldberg
Eugene Ionesco
Roman Jakobson
Alain Poher
Jean Roche
Hanna Rovina
Sir Ronald Syme FBA
1976
Victor M. Carter
Sylvia Philips Gilman
Henri Glasberg
Uri Zvi Greenberg
Andrei Dimitrievich 
Sakharov
William Edward Simon
1977
Shaul Avigur
Ephraim Katzir
Fred Lessing

 DOCTOR 

 PHILOSOPHIAE

HONORIS CAUSA

1965
Moshe Sharett
1968
Daniel G. Ross
1970
Salo Baron
David Ben-Gurion
Walter Hesselbach
David Horowitz
Zalman Shazar
Richard Stein
1971
Walworth Barbour
Abba Eban
Israel Efrat
Nahum Goldmann
Haim Levanon
David Jacob Light
Golda Meir
Jack Morrison
Mordechai Namir
Aryeh L. Pincus
Lord Nathaniel Rothschild
Albert B. Sabin
Elias Sourasky
Leonard G. Wolfson
1972
Marc Chagall
Jacques Lipchitz
Emilio Segre
Avraham Shlonsky
Edward Teller

1978
Norman Bruce Hannay
George Meany
Mstislav Rostropovich
Genia Schreiber
Meir Yaari
1979
Menahem Begin
Bernard Lewis
Raymond R. Sackler
1980
Jaime P. Constantiner
Rene Favaloro
Hussein Fawzi
Abba Kovner
Mortimer D. Sackler
Gershom Scholem
Joseph H. Strelitz
1981
Mordechai Ardon
Laurent Schwartz
Arnaldo Dante Momigliano
1982
Irene Firenberg
Maurice Goldschleger
Morris Leigh
Henry Moore
Guillermo Soberon Acevedo
Michael I. Sovern
Isaac Stern
1983
Jimmy Carter
Saul J. Farber
Herbert L.A. Hart
Helmut Kohl
Yitzhak Navon
Israel Pollak
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Ronald Reagan
Edward B. Shils
1991
Walter Greiner
Melvin Jaffee
Elie Kedourie
Joseph H. Kelman
Joshua Lederberg
Guri Ivanovich Marchuk
Marcos Maus
Nathaniel T. Nemetz CC QC
Christian Poncelet
Dame Shirley Porter DBE DL
Anatoly Naumovich Rybakov
Lord Sieff of Brimpton
1992
Jorge Carpizo
Michael E. Fisher
Michael Higatsberger
Joseph Kasierer
Peter Lax
Paul Marks
Amos Oz
Franz Rosenthal
David Warsaw
Zhelyu Mitev Zhelev
1993
Chaim Herzog
Lola Beer-Ebner
Ernest Beutler
Jacob Katz
Hugo F. Sonnenschein
Stanley Steyer
Josef Tal
Branco Weiss
Franco G. Zeffirelli

Lyun Joon Kim
Miguel Leon-Portilla
John Robert Schrieffer
Nathan Shapell
Giovanni Spadolini
James B. Wyngaarden
1988
Yohanan Bader
Yitzhak Ben-Aharon
Joseph Brender
Jacques Chaban-Delmas
Yona Ettinger
Howard Gilman
Jan Mitchell
K. Alex Muller
Y. Leo Picard
Hugo Ramniceanu
George P. Shultz
1989
Bertram J. Cohn
Rene De Sola
Benjamin Halpern
Teddy Kollek
Victor A. Mckusick
Max Perlman
Seymour D. Reich
Jorge Semprun-Maura
1990
Marcel Adams
Camilo Jose Cela
Frida Eskenasy
Niels Hansen
Karl-Heinz Kipp
Ephraim Kishon
Yeshayahu Leibowitz
Sam Moss
Chaim Leib Pekris

Jacob Schreiber
Laurence A. Tisch
1984
Julius Axelrod
Victor Brailovsky
Irene Halmos
P. Hugh Lloyd-Jones
Cal Kovens
Moshe Rachmilewitz
1985
Marcus Besen
Sir Zelman Cowen
Jeane D.J. Kirkpatrick
Samuel W. Lewis
Shimon Peres
Baron Edmond de 
Rothschild
Rosalyn S. Yalow
1986
Henry Abrahams
Robert C. Gallo
Armand Hammer
Henry Kissinger
Jack Penn
Ivo Pitanguy
Karl Otto Pohl
Joshua Rotenstreich
Boris Schreiber
Archie Sherman
Margaret Thatcher
Efraim E. Urbach
Zelman Weinberg
1987
Robert Bourassa
Lester M. Entin
Hella H. Gertner
Gershon Harry Gordon
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1994
Morris E. Curiel
Hubert Curien
Umberto Eco
Georg Faktor
Allan Green
George Klein
Brian Mulroney
Channa Marron
L. Jay Oliva
Stanley Townsend
1995
Annie Adams
Yehuda Amichai
Jürgen Habermas
Shlomo Lahat
Benoit B. Mandelbrot
Alan V. Oppenheim
1996
Yitzhak Rabin
David J. Azrieli
Klaus Maria Brandauer
Dan David
Aryeh Dvoretzky
François Furet
Walter Jona
Irving Schneider
Philip A. Sharp
1997
Paul Josef Crutzen
Shmuel N. Eisenstadt
Yuli Ofer
Jozef S. Schell
Meir Shamgar
Adolfo M. Smolarz
Max Webb

1998
Josef Burg
Guido Calabresi
Howard E. Gardner
David Weiss Halivni
Shlomo Hillel
Gerhard Randa
Melvin S. Taub
Avraham B. Yehoshua
Shalom Yoran
1999
Haim Herman Cohn
Norbert Cymbalista
Arie Lova Eliav
Donald P. Jacobs
Walter Kohn
Sergey P. Novikov
Gretl Raymond
Michael Sela
2000
Aharon Barak
Samuel R. Berger
Andrea M. Bronfman
Benno M. Gitter
Eric S. Lander
Steffi Perlman
Orna Porat
Jean-Claude Trichet
2001
Kenneth J. Arrow
Sidney D. Drell
Stanley Fischer
Sir David Hare
Harold A. Hartog
Frank P. Lowy AC
Claire Maratier
Hubert S. Markl

Moshe Porath
Naomi Shemer
2002
Marcos Aguinis
Josef Buchmann
Aaron J. Ciechanover
William J. Clinton
Herbert A. Friedman
Avram Hershko
Raya Jaglom
Bernard-Henri Levi
Sami Michael
Leon Y. Recanati
Isadore Rosenfeld
Arturo Schwarz
2003
Michael Biron-Cegla
Edgar M. Bronfman
Urs Felber
Ernst Gerhardt
Martin I. Goldberg
Kanan Makiya
Izak Parviz Nazarian
Jürgen Nehls
Gerald A. Niznick
Steven Pinker
Haim Rubin
Michael Walzer
Anna Hitter Webb
Ada Yonath
2004
S. Daniel Abraham
Mario Arthur Adler
Alan L. Aufzien
Claude Cohen-Tannoudji
Arturo Constantiner
Norma Cummings
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David Grossman
Eli Hurvitz
Viatcheslav Moshe Kantor
Jean-Robert Pitte
2005
Chava Alberstein
Bruce Alberts
Hanoch Bartov
Jona Goldrich
Lap-Chee Tsui
Felipe Gonzáles Marquez
Petra Roth
George A. Smith
Felix Zandman
2006
Sheldon G. Adelson 
Stewart M. Colton
Sir Samuel Frederick 
Edwards
Joseph Martin (Joschka) 
Fischer
John Gandel AO
Amalia Kahana-Carmon
Liz Mohn
Felix Posen
Marcel Reich-Ranicki 
Gerald W. Schwartz
Michael H. Steinhardt
2007
Miriam Adelson, MD
Alfred Akirov
Aharon Appelfeld
Fred Chaoul
Alain Finkielkraut
Richard M. Karp
Mary Jeanne Kreek, MD
Dov Lautman

Peter Schäfer
Judge Barbara Seal, CM
Joel D. Tauber
Leslie H. Wexner
2008
Eli Amir
Dr. Santiago Calatrava SA
Lester Crown
Dr. Heinz Fischer 
Prof. Mary-Claire King
Francis Minkoff
Sruel Prajs
Prof. Hilary Putnam
Lily Safra
Lea Koenig Stolper
Martin J. Whitman
Prof. Elie Wiesel
2009
Lord David Alliance
Gila Almagor 
Justice Miriam Ben-Porat 
Prof. Manfred Bietak
Prof. Mikhail Gromov
Joseph Hackmey
Ron Huldai
Charlotte Knobloch
Marc Rich
Moise Yacoub Safra
Prof. Jacob Ziv

 HONORARY

FELLOWSHIP

1978
William G. Davis
Max Kranzberg
Morris Leigh
Max Willner
1979
Florian Delbarre
1980
Jacques E. Carcassonne
Sammy Davis Jr.
Abe G. Fromcenko
Robert Hawke
Moshe Ishai
David Simons
1981
Esther Sidi
Archie Sherman
1982
Hertha Firnberg
Ivan Greenstein
Sam Mallah
Yitzhak Oren
Aharon Sacharov
1983
German Arciniegas
Louis Auquier
Norbert Burger
Felipe Montila Ortegana
Hugo Ramniceanu
Itzhak Trubowicz
1984
Oved Ben-Ami
Herbert Cohen
John Furman
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Guilford Glazer
Emanuel Racine
Richard Samuel 
Sonnenberg
Walter Wallmann
1985
Mario de Botton
Ernst Gerhardt
Abraham Horodisch
David Katz
Jeannette Pomeraniec
Nicholas Slezak
John Wilcox
Jacobo Zaidenweber
1986
J. Bernardo Cabral
Hayim Carasso
Herman Frenkel
Carlos Junger
Eunice Muringo Kiereini
Moshe Kol
Marcus Maus
Manuel Sadosky
Gedalia Yacob
1987
Lawrence M. Bessner
Harold Greenberg
Rosita S. de Herczeg
Beniamino Matatia
Ruben Merenfeld
Ralph B. Rothstein
Gregorio Shapiro
Casimir Prinz Wittgenstein
1988
Wolfram Michael Bruck
Celia Burger
Luiz Chor

Josef Feher
Zvi Klementynovski
Kurt Lion
1989
Adolf Ebner
Hilmar Hoffmann
Walter Jona AM
1990
Sara Dumont
Esteban Herczeg
Simone Mallah
Arie Pickel
Noel Werthein
1991
Wolf Blumenthal
Elisabeth Maxwell
Michael E. Perlman
Helmut Zilk
1992
Maritza Pionkowski
1993
Moises Becker
Albert Cuenca
1994
Elba Cuenca
1995
B. I. Cohen
Enrique V. Iglesias
Gretl Raymond
Barbara Sieratzki
Sylvia Simko
1996
Alicia Gojman de Backal
Amnon S. Barness
1997
Myer L. Bick
Nikolaus Hensel

1998
Paulina Mizrahi de Deutsch
1999
Dina Ettinger
Ben A. Williamowsky
2000
Nahum Barag
Gabriela David
Sanford L. Lefcoe
2001
Stanley Grosman
Leslie Wolfson
2002
Sergio Grosskopf
2004
François Brunschwig
Varda Yoran
2005
Yoel Saraf
Helena Spijer-Kok
2006
Gaby Chariton Brill 
2007
Peter Kobiela
2008
Yehiel Ben-Zvi
John Landerer AM CBE
Alan Selwyn
2009
Aharon Doron
Tom Mandel
David Meller
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 PRESIDENT’S 

AWARD

1981
Abraham Koogan
Norman Lipoff
Nancy Lipoff
Kalman Lubowski
1982
Alpha Omega
Ingrid Bergman
Hella H. Gertner
William Mazer
Jerry Oren
Hugo Ramniceanu
1983
Ernst Gerhardt
Walter Wallmann
1984
Joseph Elias
Shlomo Gur
Samuel Kurian
Morris Rodman
1985
David Rabinovici
1986
Paul Broicher
Hugo Durst
Lester M. Entin
Hartwig Kelm
Hans Ulrich Korenke
Hans Kuppers
Edwin Meese III
Isaac Roseby
Gregorio Shapiro
Noel Werthein
Max Willner

1987
Luis Villalba Villalba
Richard Burkholz
1988
Rudolf Buchbinder
Bella Davidovich
Ephraim Kishon
Paul Labonte
Marcos Maus
Ruth Terley
1989
Yefim Bronfman
Mordechai Dinovich
Gavriel Shamir
Melvin S. Taub
1990
Adam Frydman
Yevgeni Mogilevsky
Nathaniel T. Nemetz CC QC
1991
Ekrem E. Güvendiren
Georg David Majewski
1992
Prince Hans-Adam II 
of Lichtenstein
Thomas R. Pickering
Kurt Törnqvist
1993
Cornelis Sommaruga
1994
Mario Villaroel Lander
1995
Bill and Irene Boyar
Simone Molho de Mallah
Joe and Pola Vaver
Erhard Roy Wiehn

1996
Hilmar Hoffmann
1998
Alan B. Gold OC OQ
Hannelore Kipp
Karl-Heinz Kipp
Harold Prince
Oscar Julio Shuberof
1999
Luiz Chor
Paulina Mizrahi de Deutsch
Martin Goldberg
Michael E. Perlman
Charles Tawill
2000
Manuel Chaves Gonzàles
Jaime P. Constantiner
2001
Rudolf Kuhn
Yemmi Strum
Martin S. Indyk
Emanuel Racine
2002
Amalia Biron-Cegla
George Bloch
Gideon Chitayat
Shaul Mofaz
Barbara Seal CM
Philippe Yvin
2003
Erich Hecker
2004
Yehuda Assia
Johannes Gerster
Jack Lanzer
Tom Ridge
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2005
François Heilbronn
Reinhart C. Rath
Alejandro Toledo
2006
Ephraim Katzir
Dov Lautman
Bernard Lewis
Michael H. Steinhardt
Hilde Zadek 
2007
Nachum Barnea 
Howard R. Udell
Marcia L. Warner
2008
Lester Pollack
Prof. Jan Philipp Reemtsma
2009
Dr. Pilar Rahola
2010
Ricardo Martinelli

 GEORGE S. WISE

 MEDAL FOR

 INTERNATIONAL

COOPERATION

1986
George S. Wise
1988
Abba Eban
1990
Saul Farber
1999
Ephraim Katzir
2001
Samuel R. Berger
2003
Lt. Col. Ilan Ramon 
(posthumous)
2006
Dominique de Villepin
2007
Richard C. Holbrooke 
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