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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' אריק ס' לנדר
מתוך הערכה לחוקר דגול וידוע שם בתחומי הגנטיקה וחקר הגנום; לאות כבוד לביו-מתמטיקאי מבריק, ממובילי פרויקט הגנום האנושי, 

שהאלגוריתמים שפיתח אפשרו את המיפוי הגנטי ואשר מחקריו פורצי הדרך הציבו בסיס איתן להבנה של תהליכים ביולוגיים; למי שהיווה 

כוח מניע מאחורי ההתקדמות החשובה בתחום הגנום ואשר הקים ועומד בראש מכון ברוד למחקר אינטר-דיסציפלינרי, המאחד מוסדות 

מחקר מהשורה הראשונה עם בתי חולים למען קידום הרפואה; לאיש אקדמיה מזהיר העומד בחוד החנית של יישום המידע הגנטי, שהשיטות 

החדשניות שפיתח משמשות בחקר מחלות וטיפולים אפשריים, ובכלל זה טיפולים למחלת הסרטן; לאות הוקרה למדען עטור פרסים, חבר 

האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים, שכיהן כיועץ לנשיא ארצות הברית, ואשר הקדיש מזמנו לחינוך דור העתיד של המדענים; ומתוך 

הוקרה עמוקה על תרומתו המהותית להרחבת גבולות הידע האנושי ועל מחויבותו לשיפור בריאותם של בני-אדם בעולם כולו,

ולהעניק לו 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

Prof. Eric S. Lander
In admiration of a distinguished and renowned researcher in the area of genetics and genomics; in honor of a leader 

of the human genome project and a brilliant biomathematician, who enabled the mapping of genes through the 
development of algorithms, and whose trailblazing discoveries established a solid foundation for the understanding 
of biological processes; to a driving force behind the substantial progress in genomics, the founding director of the 
Broad Institute, matching first-class research institutions with hospitals, working across disciplines to revolutionize 
biomedicine; to an outstanding academician, who stands at the forefront of the assimilation of genetic information, 
whose innovative methods are applied to the study of diseases and their potential treatment, among them cures for 
cancer; in recognition of an award-winning scientist, a member of the American National Academy of Sciences, who 
served as an advisor to the President of the United States, and who has dedicated himself to the mentoring of future 

generations of scientists; and with utmost appreciation for his contribution to the expansion of the breadth of
knowledge and his profound commitment to the health of human beings around the world,

by conferring upon him the degree of

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


