a
2012  באוקטובר31 , תשע"ג,בישיבתו ביום ט"ו במרחשוון
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

ליאונרד בלבטניק

לאות הוקרה
 שבנה את עצמו במו ידיו וכנדבן ממוצא יהודי־,על הישגיו הראויים לשבח כאיש עסקים אמריקני מן הראשונים במעלה
, המדיה, הכוללת אחזקות בתחום המשאבים הטבעיים,"רוסי; על פעילותו היזמית החשובה בייסוד "אקסס אינדסטריז
 הטכנולוגיה ומדעי החיים; על נדיבותו יוצאת הדופן בקידום מגוון רחב של מטרות נעלות בתחום, הנדל"ן,התקשורת
; רוסיה וארה"ב, אירופה, החינוך והתרבות בישראל,החברה
ולאות הוקרה מיוחדת
 הן כמשקיע והן כנדבן; על התפקיד הפעיל שהוא ממלא בקידום מצוינות,על המחויבות העמוקה שלו למדינת ישראל
 אוניברסיטת, אוניברסיטת הארוורד: ביניהם,בהשכלה הגבוהה ובמחקר במוסדות אקדמיים מובילים בישראל וברחבי העולם
,אוקספורד והאקדמיה למדעים של ניו־יורק; על התמיכה שלו באוניברסיטת תל־אביב ובייחוד בבית הספר למדעי המחשב
,הנושא את שמו
ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 31st day of October, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Leonard Blavatnik

in recognition
of his remarkable accomplishments as a prominent, highly successful and self-made American
businessman and philanthropist of Russian-Jewish origin; his entrepreneurial prowess in founding
Access Industries and expanding its holdings to include natural resources, media, telecommunications,
real estate, technology and life sciences; his outstanding generosity in advancing a wide range
of social, educational, Jewish and cultural causes in Israel, Europe, Russia and the US; and
in special recognition
of his deep commitment toward the State of Israel, both as investor and benefactor; his active
promotion of excellence in higher education and research at leading academic institutions in Israel
and the world, among them Harvard University, Oxford University and the New York Academy
of Sciences; and his support of Tel Aviv University, and particularly its School of Computer
Science, which bears his name,
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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