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

מיילס ש' נדאל
לאות הוקרה

על המוניטין שלו, בהיותו יזם מן השורה הראשונה ונדבן רב־פעלים; על עלייתו המטאורית והצלחתו יוצאת הדופן כמייסד, 
יושב ראש ומנכ"ל של שותפות MDC, אחת מחברות האחזקות הגדולות בעולם בתחום הפרסום; על תרומתו רבת ההיקף 
לעולם העסקים אשר זיכתה אותו בתארים רבים, ובהם "יזם השנה של ארנסט ויאנג"; על מחויבותו לרווחת האנושות 
שבאה לידי ביטוי בתמיכה בשורה ארוכה של יוזמות למען שיפור איכות החיים בקנדה ובישראל בתחומי החברה, החינוך 

והבריאות; וכן על מנהיגותו הבולטת והדינמית בקהילת יהודי טורונטו; 

ולאות הוקרה מיוחדת
על מחויבותו להשכלה הגבוהה, כתורם וכמרצה אורח באוניברסיטאות בכל רחבי צפון אמריקה; וכן על הענקת חסותו לחדשנות 

וליזמּות בישראל שמצאה את ביטויה לאחרונה בהקמת "מכון מיילס ש' נדל ליזמּות טכנולוגית" באוניברסיטת תל־אביב.

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

Miles S. Nadal
in recognition

of his renown as an accomplished entrepreneur and engaged philanthropist; his meteoric rise 
from modest beginnings to extraordinary success as founder, chairman and CEO of MDC 
Partners, one of the world’s largest advertising holding companies; his immense contribution 
to the business world, which has garnered him many accolades, among them the Ernst & Young 
Entrepreneur of the Year; his humanitarian spirit in supporting a range of social, educational 
and healthcare initiatives that are raising quality of life in Canada and Israel; his prominent 

and dynamic leadership role in Toronto’s Jewish community; and
in special recognition

of his commitment to higher education, both as benefactor and guest lecturer at universities across 
North America; and his sponsorship of innovation and enterprise in Israel, as demonstrated most 
recently by his establishment of the Miles S. Nadal Institute for Technological Entrepreneurship 

at Tel Aviv University, 
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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