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

פרופ’ רוברט לנגר
מתוך הערכה עמוקה למדען ומהנדס ביו-רפואי שמחקריו פורצי הדרך מובילים להצלת חיים רבים; לאות כבוד לחוקר 

רב-תחומי שפיתח טכנולוגיות רפואיות חדשניות רבות, ביניהן שיטה לעיכוב אנגיוגנזיס למאבק בסרטן ופולימרים 

המסייעים בהנדסת רקמות ובשחרור מבוקר של תרופות; לאיש אקדמיה עטור פרסים רבים וחשובים, לרבות פרס 

וולף, המדליה הלאומית של ארצות הברית למדעים והמדליה הלאומית של ארצות הברית לטכנולוגיה וחדשנות, 

אשר מקדיש מזמנו וממרצו לטיפוח הדור הבא של חוקרים ומהנדסים מצטיינים; בהוקרה ליזם ומנהיג המשמש 

מופת לשילוב בין המחקר האקדמי לתעשייה הביוטכנולוגית, בהשכילו להפוך תגליות במעבדה לתרופות ולטיפולים 

חדשניים במחלות שונות, בכללן סרטן, סוכרת ומחלות לב, וליצירת חיסונים וכלים אבחוניים מתקדמים, ואף להקים 

ולטפח חברות הזנק ביו-רפואיות; ובהכרת טובה על תרומתו הרבה למען קידום בריאותו ורווחתו של המין האנושי,
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. Robert Langer
In deep appreciation of a scientist and biomedical engineer whose groundbreaking 

research has led to the saving of countless lives; with esteem for a multi-disciplinary 
researcher who developed many innovative medical technologies, including a method to 
delay angiogenesis in the fight against cancer and polymers that aid in tissue engineering 
and the controlled release of drugs; in acknowledgement of a highly acclaimed academic 
who has won many major awards, including the Wolf Prize, the United States National 
Medal of Science and the United States National Medal of Technology and Innovation, 

who devotes his time and energy to nurturing the next generation of outstanding 
researchers and engineers; in recognition of an entrepreneur and leader who serves 

as an example for combining academic research and the biotechnology industry, who 
has turned discoveries made in the laboratory into drugs and innovative treatments 
for illnesses including cancer, diabetes and heart disease, and vaccines and advanced 

diagnostic tools, and established and nurtured biomedical startups; and in gratitude for 
his immense contribution to advancing the general health and welfare of mankind,

by conferring upon him the degree of

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