
בישיבתו ביום ד' בתמוז, תשע"ג, 12 ביוני 2013 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

הארווי מ' קרוגר
לאות הוקרה

על חזונו מעורר ההשראה, על הישגיו המרשימים ועל השפעתו המתמשכת בתחום הבנקאות; על מנהיגותו, במשך 
עשורים, כאחד התומכים והפילנתרופים הבולטים ביותר בקרב יהדות ארצות הברית; על תמיכתו הנדיבה בארגונים יהודים 

וישראלים הפועלים לקידום החינוך, הבריאות, סיוע הומניטרי, האמנות והטמעת המורשת; 
ולאות הוקרה מיוחדת

על הקשר החזק והנצחי שלו, מעומקא דליבא, עם עם ישראל ומדינת ישראל; על תרומתו יוצאת הדופן לקידום ופיתוח 
הכלכלה הישראלית, בכלל זה פתיחת השווקים הבינלאומיים להשקעות ממשלתיות ותאגידיות ישראליות; על תפקידו 
החשוב כמשיא עצה ועל פועלו למען אוניברסיטת תל־אביב כיו"ר חבר הנאמנים; ועל תפקידו המכריע בהעברת רפורמות 

משילות האוניברסיטה, בגיוס כספים ובהעלאת קרנה של האוניברסיטה בזירה העולמית,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 12th day of June, 2013
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Harvey M. Krueger
in recognition

of his creative vision, landmark achievements and lasting influence in banking; his decades of 
leadership as one of American Jewry’s most prominent champions and philanthropists; his exemplary 
generosity toward Jewish and Israeli organizations advancing education, health, heritage, humanitarian 

assistance, and the arts; and
in special recognition

of his deep, heartfelt, and unbreakable bond with the people of the State of Israel; his enormous 
contribution to the Israeli economy, including the opening of international markets to Israeli 
governmental and corporate securities; his outstanding counsel and untiring service to Tel Aviv 
University as Chairman of the Board of Governors; and his instrumental role in reforming university 

governance, raising funds and elevating Tel Aviv University’s stature on the world stage, 

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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