
נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרה אומר להעניק את

לרנה אוברמן
לאות הוקרה לאיש עסקים ויזם ברוך כישרון, שעלה בידו לנווט את דויטשה טלקום, אחת מחברות

התקשורת הגדולות בעולם, לעבר הישגים יוצאי דופן וביניהם ההבנה החדשנית, טרם זמנה, של המקום 
המרכזי שממלא הטלפון הסלולארי בחיי האדם המודרני והשימושים האין-סופיים בו;

בהצדעה לאיש חזון שהשכיל להבחין ביתרונות תעשיית ההיי-טק הישראלית והעלה על נס את החדשנות, 
התעוזה והיכולת להפוך רעיונות למציאות בהן התברכו החברות הטכנולוגיות הישראליות, שהביאו להחלטה 

להקמת מרכז למחקר ולפיתוח, הראשון מחוץ לגרמניה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב המתמקד באבטחת
מידע והפקת תובנות מנתוני לקוחות, וכן קבלת ההחלטה ההיסטורית להעברת פעילותו ופעילויות נלוות 

לפארק לטכנולוגיות מתקדמות, הסמוך לאוניברסיטה;

ומתוך הערכה עמוקה לפועלו ברוח מורשתו של דוד בן-גוריון לרתימת הגילוי המדעי למען רווחה
כלכלית וחברתית של כל עם ועם ושל המין האנושי כולו.

The President of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolves to honor

Rene Obermann
and bestows upon him

In recognition of a talented business leader and entrepreneur who led
Deutsche Telekom, one of the world’s largest telecommunications companies,

toward exceptional achievements, foreseeing the central role that the mobile phone
and its unlimited applications would play in modern life;

In acknowledgement of a man of vision who understood the potential of the Israeli 
hi-tech industry and recognized the innovation, courage and ability of the country’s 
technology companies to turn ideas into reality, laying the foundation for the first 

center for research and development outside of Germany at Ben-Gurion University
of the Negev – focusing on network security and customer data analysis – as well as 
making the historic decision to transfer its main operations and related activities to

the Advanced Technology Park adjacent to the University;

And in deep appreciation of his work in the spirit of the legacy of
David Ben-Gurion, harnessing scientific discovery for the economic and

social welfare of all peoples and nations.

Prof. Rivka Carmi
President
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