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

ד"ר יוסי ורדי
מתוך הוקרה ליזם בעל מעוף, מעמודי התווך של תעשיית טכנולוגיית העילית והחדשנות בישראל, שפיתח 

תכניות ודגמים שאומצו ברחבי העולם; למנהל מבריק, שמילא תפקידי מפתח בהנהלות ארגונים ציבוריים ופרטיים 

רבים בארץ ומחוצה לה, לרבות במשרד הפיתוח ובמשרד האנרגיה, ואשר שימש כיועץ לבנק העולמי ולגופים

רבים נוספים; בהערכה עמוקה למנהיג ומשקיע שסייע לעשרות חברות הזנק לשגשג, על תרומתו לקידום עולם

ההיי-טק בישראל כמנוע צמיחה שהשפעתו ניכרת בעולם כולו; לאות כבוד על ההדרכה וההנחיה שהוא מעניק 

לצעירים שהוא עבורם מקור להשראה ועל תרומתו ליזמויות פורצות דרך בחינוך; לידיד אמת של אוניברסיטת

בן-גוריון בנגב, שותף לדרכה ולחזונה, המטה שכם למענה ולהפיכתה למוקד חדשנות ויזמות המסייע לצמיחת 

הנגב; ולאות תודה על פועלו לשיתוף פעולה עם שכנינו במזרח התיכון למען עתיד טוב יותר לכל תושביו,

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

Dr. Yossi Vardi
In recognition of an ingenious entrepreneur, an innovator and pillar of the Israeli hi-tech 
industry, whose initiatives have been adopted throughout the world; in acknowledgment 

of a brilliant manager, who has filled key roles on the directorates of numerous public 
and private organizations in Israel and abroad, including the Ministries of Development 

and Energy, and has served as an advisor to the World Bank and many other institutions; 
with profound appreciation for a leader and investor, instrumental to the prosperity of 

dozens of startup companies, for his contribution to the flourishing of Israeli hi-tech and 
its considerable impact worldwide; with esteem for the guidance he offers to the youths 
he inspires and his commitment to groundbreaking innovation in the field of education; 

to a devoted friend of Ben-Gurion University of the Negev, who shares its vision and 
unfailingly promotes the growth of the region, transforming the University into a center 
of entrepreneurship and innovation; and with gratitude for his tireless work on behalf of 
regional cooperation in the Middle East, ensuring a brighter future for all its inhabitants,

by conferring upon him the degree of

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