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בישיבתו ביום ט' בטבת, תשע"ב, 4 בינואר 2012
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

מוריס לוי
לאות הוקרה

על מעמדו כאחת הדמויות המשפיעות ביותר בצרפת ובתעשיית המדיה העולמית; על המעוף היזמי שלו בהפיכת "פובליסיס 
גרופ" ממשרד פרסום מקומי לענקית התקשורת השלישית בגודלה בעולם ולמובילה בתחום החדשנות והטכנולוגיה; על 
חזונו הראוי לציון בהכרת החשיבות של מודל עסקי בין־לאומי שנים לפני ש"הכפר הגלובאלי" הפך למציאות חיים; על קידום 
הסובלנות והשוני כעקרונות יסוד בתרבות העסקית שלו, ועל כך בפרס המנהיגות הבין־לאומי של הליגה נגד השמצה;

ולאות הוקרה מיוחדת
על מחויבותו לטיפוח שלום בר־קיימא במזרח התיכון באמצעות פיתוח כלכלי; על גילויי הידידות שלו למדינת ישראל; ועל 
התפקיד רב־הפעלים והמסור שהוא ממלא בחוג הידידים דוברי הצרפתית של אוניברסיטת תל־אביב מזה עשרות שנים,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 4th day of January, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Maurice Lévy
in recognition

of his standing as one of the most influential figures in France and in the worldwide media 
industry; his entrepreneurial acumen in transforming Publicis Groupe from a regional advertising 
agency into the world’s third largest communications conglomerate and a leader in innovation and 
technology; his remarkable vision in recognizing the importance of an international business model 
years before the ”global village” became a reality; his promotion of tolerance and diversity as 
a core principle of his corporate culture, for which he was awarded the International Leadership 

Award of the Anti-Defamation League; and
in special recognition

of his commitment to nurturing a durable peace in the Middle East through economic development; 
his true friendship toward the State of Israel; and his committed and engaged role in Tel Aviv 

University’s French Friends Association spanning decades, 
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


