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בישיבתו ביום י' באדר תשס"ז, 28 בפברואר 2007
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את 

לילי ספרא
לאות הוקרה 

על מסירותה רבת השנים לרווחת האדם ולצדק חברתי; על מעמדה כאחת הנדבניות החשובות בעולם; ועל תמיכתה הנרחבת
ביוזמות יהודיות, חינוכיות, מדעיות, רפואיות תרבותיות והומניות, שבעבורן זכתה להערכה ממדינות ומארגונים בכל רחבי העולם;

ולאות הוקרה מיוחדת
על קשריה החמים עם מדינת ישראל זה עשרות שנים; על מחויבותה לגישור על פני פערים חברתיים ולהגברת הנגישות 
להשכלה הגבוהה בישראל כמייסדת "קרן אייסף" עם בעלה אדמונד; על תרומתה להקמת בית חולים לילדים אדמונד ולילי 
ספרא במרכז הרפואי ע"ש שיבא, המטפל בכל שנה בעשרות אלפי ילדים חולים; ועל תמיכתה הנדיבה כיו"ר קרן אדמונד 

ג' ספרא בקידום המחקר בביו־אינפורמטיקה באוניברסיטת תל־אביב,

ולהכתירהבתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 28h day of February, 2007
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Lily Safra
in recognition

of her lifelong commitment to human welfare and social justice; her standing as one of the 
world’s foremost philanthropists; her extensive support of Jewish, educational, scientific, 
medical, cultural and humanitarian initiatives, for which she has been honored by many countries 

and institutions; and
in special recognition

of her warm friendship toward Israel that spans decades; her dedication to bridging social gaps 
and increasing accessibility to higher education in Israel as founder, together with her husband 
Edmond, of the ISEF Foundation; her leadership in establishing the Edmond and Lily Safra 
Children’s Hospital at the Sheba Medical Center, which treats tens of thousands of patients 
every year from across the region; and her generous support, as chairwoman of the Edmond J. 

Safra Foundation, of bioinformatics education at Tel Aviv University, 

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


