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

Imad Telhami
In recognition of a visionary industrialist and entrepreneur for whom significant social action is an integral part of every endeavor, 
aspiring to transform Israeli society through its business sector; with regard for a remarkable businessman, who harnessed the 
managerial experience and unique skills he gained at Delta Galil to establish Babcom Centers, a highly successful technology company 
providing superior professional services to leading corporations; with deep admiration for the leader of a company that makes a 
real contribution to society through the employment of thousands, mostly women, and its commitment to multiculturalism and 
empowerment of young men and women via their integration into the local and global economies; with esteem for the founder and 
chairman of Takwin Labs investment fund, aimed at encouraging Arab entrepreneurs to pursue their dreams and succeed in the hi-
tech world; and with sincere gratitude to an inspiring man of deeds, who is guided by the vision of equality among people, regardless 
of religion or ethnicity, and relentlessly strives to deepen the ties between Arabs and Jews, for the sake of the State of Israel and a 
future of peace and prosperity,
 

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

עימאד תלחמי
לאות כבוד לאיש עסקים ויזם בעל מעוף, המשלב בפועלו כל העת עשייה חברתית משמעותית, מתוך חזון לשינוי פני החברה הישראלית 
דרך המגזר העסקי; מתוך הערכה למי שהחל דרכו בחברת דלתא, ואשר גייס את ניסיונו הניהולי ואת כישוריו המעולים להקמתה ולניהולה 
של החברה המצליחה "באבקום", המעסיקה אלפי עובדים, רובן נשים, ואשר חרטה על דגלה רב-תרבותיות והעצמה של צעירות וצעירים 
ושילובם בשוק העבודה ובכלכלה המקומית והגלובלית, תוך אספקת שירותים מקצועיים מצוינים לחברות מובילות במשק; בהוקרה על 
שהקים את קרן ההשקעות "תקווין" במטרה לעודד יזמים ערבים לממש את חלומותיהם ולהצליח בזירת ההיי-טק; ולאות תודה לאדם רב-

פעלים, שהשאיפה לשוויון בין כל בני האדם, ללא הבדלי דת ולאום, מנחה את דרכו, ואשר פועל רבות להעמקת החיבור בין ערבים ויהודים 
למען צמיחתה של מדינת ישראל ולמען עתיד של שלום ושגשוג,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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