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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

קרול ומרקוס ויינשטיין
מתוך הערכה לאנשים נדיבי-לב ואצילי-נפש, יזמים עתירי-מעשים, שהקימו וממשיכים להוביל חברת מקרקעין משגשגת המספקת 

דיור לרבבות ברחבי ארצות הברית, ואשר מקדישים ממיטב זמנם ומרצם למען מטרות נעלות; לאות כבוד לחברים פעילים 

ומשפיעים בקהילה היהודית בוירג'יניה, על תמיכתם המסורה בחינוך, בחיזוק ההמשכיות והחיוניות של הקהילה והמסורת היהודית, 

כמו גם בהעצמתם של כל בני האדם באשר הם, ועל תרומתם הרבה לקידום מוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית ובישראל; 

מתוך הוקרה לחברים ב-President's Pillars וחברים חדשים בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על מחויבותם העמוקה 

ורבת-החזון לפיתוח טכנולוגיות מתקדמות ולסיוע למדענים צעירים ומבטיחים; ולאות תודה על הידידות, השותפות והמסירות 

למען הקמת תשתיות באוניברסיטה לחקר מערכות תכנה ומידע ואבטחת סייבר, אשר מותירים חותם חשוב על האוניברסיטה,

על פיתוח הנגב ועל עתיד מדינת ישראל כמובילת התחום בעולם, לטובת כל בני האדם,

ולהעניק להם את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev 
hereby resolve to honor

Carole and Marcus Weinstein
In recognition of magnanimous and noble-hearted individuals, prolific entrepreneurs, who established and continue 
to lead a thriving real estate company that provides housing for thousands throughout the United States, and who 

have dedicated themselves to exalted causes; in honor of active and influential members of the Virginia Jewish 
community, for their unwavering support of education and their exemplary devotion to the strengthening of the 

Jewish community and tradition, ensuring its continued vitality, while empowering people of all faiths, and for 
their significant contribution to institutions of higher education in the United States and in Israel; with esteem for 
members of the President’s Pillars and new members of the Board of Governors of Ben-Gurion University of the 
Negev, for their visionary commitment to the development of advanced technologies, providing aid to promising 
young scientists; and with gratitude for their friendship, partnership, and dedication to the establishment of an 
infrastructure for the study of software and information systems and cyber security, leaving an indelible mark

on the University, as well as on the development of the Negev and the future of the State of Israel as
a world leader in this field, for the benefit of all humankind,

by conferring upon them the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto


