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 וזאת לתעודה כי ביום ט"ו באייר תשע"ד
אוניברסיטת תל־אביב גמרה אומר לכבד את

גיל שויד
לאות הוקרה

על הישגיו יוצאי הדופן כיזם, כחלוץ טכנולוגי וכנדבן; על היותו אבי "חומת האש" המודרנית וסנגור בלתי נלאה של הזכות 
להשכלה לכל; על חזונו בהקמתה ובהנהגתה של "צ'קפוינט טכנולוגיות תוכנה", שבהנהלתו הפכה למובילה עולמית בתחום 

אבטחת המידע; על אמונתו העמוקה בכוחו של חינוך ליצור שוויון הזדמנויות, לקדם מצוינות ולטפח יצירתיות;

ולאות הוקרה מיוחדת
על תרומתו העצומה לחברה הישראלית כתעשיין וכדמות מופת לדורות חדשים של יזמים ומנהיגים בקהילה העסקית בישראל; 
על תמיכתו רבת המשמעות באוניברסיטת תל־אביב, ובמיוחד על תפקיד המפתח שנטל על עצמו כתומך וכפעיל באוניברסיטה 
לנוער, אשר פותחת את דלתות ההשכלה הגבוהה בפני אלפי ישראלים צעירים ומוכשרים; ועל תרומתו הנדיבה להקמת בניין 

חדש באוניברסיטה,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

This is to witness that on the 15th day of May, 2014, 
Tel Aviv University honored

Gil Shwed
in recognition

of his exceptional achievements as entrepreneur, technological pioneer, philanthropist, educational 
advocate and founding father of the modern firewall; his vision in establishing and chairing Check Point 
Software Technologies, which under his stewardship has become the world leader in data protection; 
his profound belief in the power of education to broaden opportunity, promote excellence and foster 

creativity; and

in special recognition
of his enormous contribution to Israeli society not only as an industrialist, but as a role model 
for new generations of Israeli innovators and business leaders; his heartfelt support of Tel Aviv 
University, particularly his leadership role in its Youth University which is opening up the world 
of higher education to thousands of talented young Israelis; and his recent generous gift toward a 

new building on campus,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


