
הטכניון מצדיע למקבלי התואר 
“דוקטור לשם כבוד”

ד"ר יוסף צ'חנובר
ישראל

מתוך הכרה בתרומתך יוצאת 
הדופן למעמדה הבינלאומי 
של מדינת ישראל; בהוקרה 

על  הישגיך הרבים והמגוונים, 
כמשפטן, כלכלן ומדינאי; ולאות 

תודה על תמיכתך ארוכת 
השנים בטכניון ובסטודנטים, 
כיו"ר קרן ד"ר יעקב איסלר.  

פרופ' אודיל אייזנשטיין
צרפת

לאות הוקרה על הישגייך המדעיים 
יוצאי הדופן ועל תרומתך החשובה 

והמרכזית בתחומי הכימיה 
האורגנית, האורגנו-מטאלית, 
הקטליטית והחישובית; מתוך 

הכרה במנהיגותך הבולטת 
בקהילה המדעית הבינלאומית; 

ובהוקרת תודה על ידידותך 
ועל תמיכתך בקהילה המדעית 

בישראל ובטכניון בפרט.

פרופ' ברנרד אמאדיי
ארה"ב

מתוך הכרה במחקרך החלוצי 
בגאוטכנולוגיה ובתרומתך 

הייחודית ללימודי ההנדסה; לאות 
הערכה על תרומתך לחברה 

בהקמת הסניף האמריקאי של 
ארגון מהנדסים ללא גבולות 
ושותפותך בהקמת המטה  

הבינלאומי שלו; ובהוקרת תודה על 
תמיכתך בהקמת הסניף הישראלי 

הראשון של הארגון, בטכניון.

פרופ' דוד ל. דונוהו 
ארה"ב

מתוך הכרה בתרומתך 
המשמעותית לסטטיסטיקה 

מתמטית מודרנית, במיוחד 
בחקר אלגוריתמים אופטימליים 

לשערוך סטטיסטי בנוכחות 
רעש ושיטות יעילות לייצוג דליל 
ולשחזור במבני נתונים גדולים; 
ולאות הוקרה על ידידותך ועל 

שיתוף הפעולה עם הטכניון 
וחוקריו. 

מרטין פול מושל
אנגליה

מתוך הכרה בתרומתך 
המשמעותית לחינוך ולתעשייה 

בישראל; לאות הוקרה 
על נדיבותך המאפשרת 

לסטודנטים משכבות מצוקה 
ללמוד בטכניון באמצעות תכנית 

מושל למלגות, ובכך משנה 
באופן מהותי את חייהם  ואת 

חיי האנשים בקהילותיהם, ועל 
הידידות שאתה רוחש לטכניון.

יוסף נויבאור
ארה"ב

פרופ' ל. רפאל רייף
ארה"ב

ברחשי כבוד על הישגיך המקצועיים 
בעולם העסקים כעומד בראש 

חברה הנכללת ברשימת ה-100 
Fortune; לאות הוקרה על תרומתך 

לארגונים ללא כוונת רווח בארה"ב 
ובישראל ועל אמונתך בחשיבותה 
של הנתינה בחזרה; לאות הוקרה 

על היותך זרז למצוינות ולגיוון בקרב 
הסטודנטים וחברי הסגל בטכניון; 
ולאות תודה על תמיכתך הנדיבה 

בטכניון ובישראל. 

מתוך הכרה במנהיגותך יוצאת 
הדופן, בעבודתך החלוצית 
בתחום מעגלים משולבים 

בתלת ממד, בחזונך לחינוך 
והשכלה בעידן הדיגיטלי 

ובתפקידך בטיפוח הקשרים 
בין MIT לבין האוניברסיטאות 
בישראל; ובהוקרת תודה על 

תרומתך החשובה לקידומו 
האקדמי של הטכניון.

עמנואל צבי ליבן
ישראל

מתוך הכרה במאמציך הנחושים 
לקידום ענף התעופה בישראל 

ולמציאת אינספור פתרונות 
הנדסיים חדשניים; ברחשי כבוד 

על תפקידך החלוצי בתחום 
ייצור מנועי סילון ובוכנה ובקידום 

חוסנה הכלכלי והביטחוני של 
ישראל; ובהוקרת תודה על 

מעורבותך בחינוך הדורות 
הבאים של מהנדסי המכונות 

בישראל.

הטקס יתקיים ביום ב', 12.06.2017 בשעה 20:30 באולם העצרת ע"ש צ'רצ'יל, קריית הטכניון, חיפה
דברים בשם מקבלי התארים:  פרופ' ל. רפאל רייף
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