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

תומאס מרק שטייר
לאות הוקרה

על הישגיו כאיש עסקים ונדבן חשוב, הן בפלורידה והן בעיר מולדתו קראקאס שבוונצואלה; על הובלתו הנבונה את עסקי 
המשפחה, ובהם החברה Vista & Inmobiliaria Toladis שבראשה הוא עמד למעלה משלושים שנה; על המחויבות 
החברתית שלו למגוון מטרות ראויות בתחומי החינוך, הבריאות, רווחת הנוער, מורשת היהדות, האמנות והתרבות, הן 

בישראל והן בארצות הברית; 

ולאות הוקרה מיוחדת
על התפקיד הפעיל שהוא ממלא בקהילת יהודי פלורידה ובקידום דיאלוג בין־דתי; על קשריו ההדוקים עם אוניברסיטת 
תל־אביב ועם חבר הנאמנים שלה, שהחלו בפועלו של אביו המנוח סטנלי שטייר לפני למעלה משני עשורים ושנמשכים 
עד עצם היום הזה; על נדיבותו הרבה בהקמה, בשיתוף עם אחותו הלן, של פרויקטים מובילים בקמפוס אוניברסיטת תל־

אביב, שהבולטים בהם הם חקר הסרטן, מקצועות הבריאות וסיוע במלגות,

ולהכתירו 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

Thomas Mark Steyer
in recognition

of his accomplishments as a businessman and major philanthropist, both in Florida and his 
former home city of Caracas, Venezuela; his meticulous leadership of the family businesses, 
including over thirty years at the helm of Vista and Inmobiliaria Toladis; his social commitment 
in supporting a range of causes, both in Israel and the US, in the spheres of education, health, 

youth welfare, Jewish heritage, arts and culture; and

in special recognition
of his active role within Florida’s Jewish community and promotion of interfaith dialogue; his 
close ties with Tel Aviv University and its Board of Governors, beginning over two decades 
ago together with his late father, Stanley Steyer, and continuing to the present day; and his 
generous establishment, together with his sister, Helen, of major projects on the Tel Aviv 
University campus, most notably in cancer research, the health professions and scholarship aid,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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