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 וזאת לתעודה כי ביום ט"ו באייר תשע"ד
אוניברסיטת תל־אביב גמרה אומר לכבד את 

פול זימט
לאות הוקרה

על תרומתו כמומחה מן המעלה הראשונה להתקדמות הרפואית העולמית במחקר מחלת הסוכרת; על הקריירה המהוללת 
שלו כמדען, כמחנך, כרופא וכמנהיג בתחום בריאות הציבור, שבזכותה זכה להכרה באוסטרליה מולדתו ובעולם כולו; על 
מאמציו הבלתי נלאים להעלאת המודעות למחלת הסוכרת כמצב חירום רפואי עולמי ולעיצוב מדיניות בריאות הולמת; על שפע 
העבודות שפרסם על אודות סוכרת, השמנת־יתר ותסמונת מטבולית; על המוניטין הרחב שלו כאיש ציבור, ובכללו תפקידיו 

בארגון הבריאות העולמי ובפדרציה הבין־לאומית לסוכרת, ולאחרונה גם כיו"ר הקונגרס העולמי לסוכרת בשנת 2013; 
ולאות הוקרה מיוחדת

על מחקרו היוצא מן הכלל, פרי שותפות עם חוקרים ישראלים, בנושא גנטיקה של סוכרת ושל השמנת־יתר, אשר הוביל לזיהוי 
גנים חדשים הקשורים במחלה; ועל הנדיבות שלו ושל אשתו ויויאן, שיחד עמה ייסד ותמך משך למעלה משני עשורים בקרן 

הראשונה לטיפוח מצוינות במחקר הסוכרת באוניברסיטת תל־אביב,
ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

This is to witness that on the 15th day of May, 2014, 
Tel Aviv University honored

Paul Zimmet
in recognition

of his contribution to world medical progress as a foremost expert in diabetes mellitus; his illustrious 
career as scientist, educator, physician and public health leader, for which he has been recognized 
in his native Australia and internationally; his tireless efforts to raise awareness of diabetes as 
a global health emergency and shape the health policy response; his prolific published works related 
to diabetes, obesity and the metabolic syndrome; his extensive public service record, including his 
roles at the World Health Organization, the International Diabetes Federation and, most recently, 

as Chair for the World Diabetes Congress in 2013; and
in special recognition

of his outstanding collaborative research with Israeli scientists in the genetics of diabetes and 
obesity, which has led to the identification of new genes associated with diabetes; and his generosity, 
together with his wife, Vivien, in establishing and supporting for over two decades the very first 

fund dedicated to rewarding excellence in diabetes research at Tel Aviv University,
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


