
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

פרופ’ דניאל ויס
לאות הוקרה לחוקר מבריק ורחב-אופקים בתחומי אווירודינמיקה, מדעי החלל, ניידות שוכני-הים ובעלי-כנף 

ותחומים נוספים, אשר השפעתה של עבודתו חרגה מגבולות האקדמיה אל שדות רבים ומגוונים; לאות כבוד על 
תרומתו למען הרחבת גבולות המדע בישראל בתפקידו כמדען הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה; למדען דגול, 

חבר האקדמיה הלאומית האמריקנית להנדסה ועמית האגודה האמריקנית לפיסיקה, שהקדיש מזמנו לחינוך 
הדורות הבאים במלאו תפקידים אקדמיים מרכזיים, ואשר מכהן כיועץ רב-ערך לארגונים רבים בארץ וברחבי 

העולם; מתוך הערכה על שלקח חלק בחיזוק ביטחונה ועתידה הכלכלי של המדינה כיו”ר הוועדה הלאומית לחקר 
החלל וחבר הוועדה המנחה בסוכנות החלל הישראלית, ובמעורבותו הפעילה בפיתוחים שונים עבור משרד הביטחון 
והתעשייה האווירית; ומתוך הכרת תודה על שנרתם לקידום המחקר ופיתוח הנגב כמי שכיהן כחבר בחבר הנאמנים 

וכיועץ לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בהקימה את הפקולטה למדעי הטבע,
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

Distinguished Professor 
Daniel Weihs

In recognition of an outstanding and talented researcher in the realms of aerodynamics, space 
science and the migration of birds and fish, the influence of whose work has transcended 

the boundaries of academia to many other fields; in acknowledgement of his contribution to 
expanding the frontiers of science in Israel as Chief Scientist in the Ministry of Science and 
Technology; in honor of a member of the US National Academy of Engineering and Fellow 

of the American Physical Society, who has devoted his time to educating the next generations 
in his diverse roles in academia, and as a valued advisor to organizations in Israel and around 

the world; in appreciation of his involvement in strengthening the security and economic 
future of the State as Chairman of the Israel National Committee for Space Research and

a member of the Executive Committee of the Israel Space Agency, and his active 
participation in various projects for the Ministry of Defense and Israel Aircraft Industries; 

and in gratitude for his promotion of research and developing the Negev as a member
of the Board of Governors and a consultant to Ben-Gurion University of the Negev

in the establishment of the Faculty of Natural Sciences,
by conferring upon him the degree of

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