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

 Ernest Scheller, Jr.
In acknowledgement of a distinguished industrialist and magnanimous philanthropist, a paragon of commitment to the 
greater good; in recognition of a man who steered the pigment manufacturing �rm founded by his father to prosperity 

and worldwide success, generously lends his support to budding entrepreneurs and supports the growth of industry;
with appreciation for an involved and prominent member of the Jewish community in Pennsylvania, who unstintingly 

lends his energy to innumerable social organizations and causes, including culture, arts and higher education;
in gratitude to a true friend, a valued member of the Ben-Gurion Society and Living Legacy Society, for his involvement 
in the University's Board of Governors and its American Associates; with admiration for his generous support of research 
in the �elds of nanotechnology and management at the University and for his special interest in international students; 

in profound appreciation of a passionate Zionist and a compassionate benefactor, for his deep commitment to the 
advancement of education throughout the State of Israel and the Negev in particular,

 by conferring upon him the degree of

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

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב 

גמרו אומר לכבד את

ארנסט שלר 
לאות כבוד לאיש עסקים מצליח ועתיר מעשים¨ שהיה למופת של מעורבות בקהילה ואשר הנתינה למען הכלל היא נר לרגליוª בהוקרה 

למי שהוביל את החברה לייצור צבעים שייסד אביו אל שגשוג והצלחה חובקת עולם¨ ואשר מסייע ליזמים צעירים ולפיתוח התעשייה 

בארצוª לחבר פעיל ומשפיע בקהילה היהודית בפנסילבניה שבארצות הברית¨ המקדיש מאונו וממרצו לארגונים חברתיים רבים ולתמיכה 

Ben-Gurion Society≠מתוך הכרת תודה לידיד אמת¨ חבר מכובד ב ªבמטרות נעלות¨ לרבות חינוך¨ תרבות¨ אמנות והשכלה גבוהה

וב≠Living Legacy Society¨ על מעורבותו בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב ובאגודת השוחרים בארצות הברית¨ ועל תרומתו 

הנדיבה לטיפוח המחקר בתחומי ננוטכנולוגיה וניהול באוניברסיטה ולטובת סיוע לסטודנטים בינלאומייםª ובהערכה עמוקה לציוני נלהב¨ 

אדם רחב≠לב¨ על מחויבותו העזה לקידום החינוך בנגב בפרט ובמדינת ישראל בכלל¨ 

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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פרופß צבי הכהן¨ רקטור

Prof. Zvi HaCohen
Rector

אלכסנדר מß גורן¨ יו¢ר חבר הנאמנים

 Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors

פרופß רבקה כרמי¨ נשיאה

Prof. Rivka Carmi
President


