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פרופסור יוסף קלפטר
Professor Joseph Klafter
President נשיא           

פרופסור אהרן שי
Professor Aron Shai
Rector            רקטור

בישיבתו ביום ט' בטבת, תשע"ב, 4 בינואר 2012 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

מורין ליפמן
לאות הוקרה

על מעמדה כאחת השחקניות והקומיקאיות המובילות והאהובות ביותר בבריטניה; על הקריירה הפורייה והמגוונת שלה 
זה ארבעים וחמש שנים, כאישיות בתיאטרון, בקולנוע, ברדיו ובטלוויזיה, שזיכתה אותה בעיטורים רבים, ובהם "אות מסדר 
האימפריה הבריטית"; על יכולתה להטביע ִּבדמות את חותמה האישי, את שנינותה ואת התלהבותה; על תפקידה כמנהיגת 

תרבות בקהילה היהודית של בריטניה; 

ולאות הוקרה מיוחדת
על עבודתה הנדבנית למען סדרה של מטרות ראויות, בין השאר כפטרונית לשם כבוד באגודה הבריטית למלחמה במיאלומה 
התומכת בחקר הסרטן, וכן על פועלה לקידום הדמוקרטיה בבורמה; על הסולידריות הגלויה והנחרצת שלה עם מדינת 

ישראל ועל תמיכתה בעם בישראל,

ולהכתירה בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 4th day of January, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Maureen Lipman
in recognition

of her standing as one of Britain’s foremost and best loved actresses and comediennes; her 
prolific career as a stage, screen, television and radio personality spanning 45 years, for 
which she has garnered many accolades, among them the Commander of the British Empire; her 
ability to take a character and stamp it with her own unique mark, wit and passion; her role 

as a cultural leader within the British Jewish community; and

in special recognition
of her philanthropic work in support of a range of worthy causes, including as Honorary Patron 
of Myeloma UK, which supports cancer research, and as an advocate for the development of 
democracy in Burma; and her outspoken solidarity with the State of Israel and support for the 

Israeli people,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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