
הטכניון מצדיע למקבלי התואר 
“דוקטור לשם כבוד״

פרופ' אנדרו ואביבה 
גולדנברג

קנדה

בהוקרה על תרומתכם העצומה 
בהנדסת חשמל, בהנדסת 
מחשבים ובארכיטקטורה; 
בהערכה רבה על השימוש 

ברובוטיקה בפתרון אתגרים 
טכנולוגיים בני זמננו ועל 

פועלכם לקידום נשים במדע 
ובטכנולוגיה; וברחשי תודה על 

מסירותכם העמוקה לטכניון, 
לאקדמיה ולמדינת ישראל. 

פרופ' סטיבן ר. פורסט
ארה"ב

בהוקרה על פריצות הדרך שלך 
באופטואלקטרוניקה אורגנית, 

בצגים, בתאורה, בתקשורת 
אופטית ובתאים סולריים; בהערכה 

על מנהיגותך המדעית; וברחשי 
תודה על תמיכתך המסורה 

בטכניון ובמדינת ישראל. 

פרופ' קלאוס א. מולן
גרמניה

בהוקרה על תרומתך העצומה 
לתחום של ריאקציות יוצרות-
פולימרים ולכימיה ולפיזיקה 

של מולקולות קטנות, 
גרפין, דנדרימרים והיברידים 

ביוסינתטיים; בהערכה על 
מנהיגותך הנבונה והשקולה; 

וברחשי כבוד על הישגיך האישיים 
והמקצועיים. 

פרופ' מייקל אייזנמן
ארה"ב

בהוקרה על תרומתך לפיזיקה 
המתמטית ובפרט על פיתוח 
שיטות גאומטריות ואנליטיות 
יעילות לאנליזה של מערכות 

של סטטיסטיקה קוונטית; 
ובהערכה על מנהיגותך 

המדעית. 

הברונית אריאן דה 
רוטשילד, שוויץ

בהוקרה על מחויבותך יוצאת 
הדופן לקידום הפילנתרופיה 

הבינלאומית; ברחשי תודה על 
מסירותך האיתנה לקידומה של 

ההשכלה הגבוהה בישראל; 
בהערצה על מנהיגותך בקרן 

רוטשילד )קיסריה(; ועל 
תמיכתך הנדיבה בטכניון 

ובמדינת ישראל. 

הרב לורד יונתן זקס
אנגליה

ד"ר רוברט ג'. שילמן
ארה"ב

בהוקרה על תרומה בת עשרות 
שנים לשימור מסורת האמונה 

היהודית ועל העשרת הזהות 
היהודית; בהערצה על מעמדך 

כמנהיג דתי בינלאומי וכקול מוסרי 
מוערך בעולם; וברחשי תודה על 

מסירותך האיתנה למדינת ישראל 
ולעם היהודי. 

בהוקרה על הישגיך המקצועיים 
ועל מנהיגות וחדשנות 

עתירות מעוף שהובלת בייסוד 
ובהובלה של חברת טכנולוגיה 

בינלאומית; בהערכה על 
עשורים רבים של מחויבות 

לקידום הטכניון, מדינת ישראל 
והאנושות כולה; ובהערצה על 

החזון והיצירתיות המגולמים 
במחויבותך ובתרומתך. 

ד"ר ז'אן איב לה-גאל
צרפת

בהוקרה על תרומתך לקידום 
חקר החלל בצרפת, באירופה 

ובעולם כולו; ובהערכה על 
תמיכתך בחיזוק הקשרים 

בין קהילות החלל באקדמיה 
ובתעשייה בצרפת ובישראל. 

הטקס יתקיים ביום ב', 11.6.2018 בשעה 20:30 באולם העצרת ע"ש צ'רצ'יל, קריית הטכניון, חיפה
דברים בשם מקבלי התארים:  הרב לורד יונתן זקס

הכניסה על פי הזמנה 
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