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על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
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דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על הישגיו המחקריים הרבים ומרחיקי הלכת בחקר הפיזיקה של מוצקים
והידרו–גיאולוגיה; על תגליתו פורצת הדרך בתחום התנועה האנומלית אשר היוותה אבן דרך
יסודית בהבנה של תנועה ודיפוזיה בתווך הטרוגני; על תרומתו המתמשכת בתחומי מחקר שונים
בהם תאוריית החלחול ,התכונות המכניות של מוצקים שבירים ,יחסי גומלין בין אלקטרונים
במתכות ובתחום הפיזיקה הפרקטלית; ועל תרומתו הייחודית למדע בישראל כחוקר
במכון ויצמן למדע.
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