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At its session on the 22nd day of July, 2020
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Dr. Susan and Prof. Henry SamueliDr. Susan and Prof. Henry Samueli
in recognition of

their outstanding achievements, each in their own right, in the spheres of engineering, health, high-tech 
and business; their shared success as power philanthropists, whose high-impact and targeted approach 
is helping transform important causes including integrative medicine, education, Jewish heritage and 
Holocaust commemoration, and academia in the service of society; their passionate belief in the power 
of education to broaden opportunity, and particularly in STEM training as a vehicle to promote 
and sustain a culture of innovation; their warm friendship with TAU over many years, including 
their recent establishment of the Susan & Henry Samueli Building and the Susan & Henry Samueli 
Engineering and Health Research Endowment; their confidence in Israeli scientific ingenuity to help 
solve the world’s problems; and their deep commitment to the State of Israel and to Jewish values,

by conferring upon them the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSADOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום א׳ באב תש״ף, 22 ביולי 2020 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל אביב לכבד את

ד״ר סוזן ופרופ׳ הנרי סמואליד״ר סוזן ופרופ׳ הנרי סמואלי
לאות הוקרה

על הישגיהם האישיים יוצאי הדופן בתחומי ההנדסה, הבריאות וההיי־טק וכן בזירה העסקית; על הצלחתם המשותפת כנדבנים 
רבי־השפעה, אשר גישתם ממוקדת־המטרה מייצרת שינוי משמעותי במגוון תחומים חיוניים, ביניהם רפואה משולבת, חינוך 
והשכלה, המורשת היהודית והנצחת זכר השואה, ותרומת האקדמיה לחברה; על אמונתם העזה בכוחה של ההשכלה לייצר 
הזדמנויות, עם דגש על לימודי הטכנולוגיה והמדעים כמנוע לקידום תרבות של חדשנות; על ידידותם החמה עם אוניברסיטת 
תל אביב לאורך שנים רבות, ששיאה בהקמת הבניין להנדסה ע״ש סוזן והנרי סמואלי והקרן למחקר בהנדסה ובריאות ע״ש 
סוזן והנרי סמואלי; על האמון שהם רוחשים למדע הישראלי, לכושר ההמצאה שלו, וליכולתו לסייע בפתרון בעיות עולמיות; 

ועל מחויבותם העמוקה למדינת ישראל ולערכי היהדות,

ולהכתירם בתארי

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיהדוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל אביב


