
לי קורמן
לי קורמן, יליד קליבלנד, בוגר הרווארד )בשנת 1949( ובית הספר למשפטים של הרווארד )בשנת 1953(. לאחר  שירות של שנתיים בצבא ארצות 
הברית, הצטרף מר קורמן לחברה של אביו, הנקראת היום חברת "קורמן, ג'קסון וקרנץ". החברה מתמחה בניהול ארגוני, נכסים משפחתיים, משפט 

עסקי ופילנתרופיה, והיא נחשבת למובילה ולמצליחה ביותר בתחומה.

לצד פעילותו העסקית מעורב מר קורמן בענייני הקהילות היהודיות בעולם, תוך מתן דגש לרווחתה של יהדות ארה"ב. הוא חבר האסיפה הכללית 
של המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, חבר בחבר הנאמנים של הפדרציה היהודית בקליבלנד, לשעבר יו"ר המרכז לחינוך יהודי בקליבלנד ועוד.

לאורך השנים השקיע מר קורמן זמן, מרץ ומשאבים רבים לפעילות פילנתרופית אשר חלק ניכר ממנה מוקדש לסיוע לחברה הישראלית. 

לי קורמן מכהן כנשיא קרן דוד ואינז מאיירס )David & Inez Myers Foundation(, התורמת מדי שנה כשמונה מיליון דולר למטרות חברתיות. 
הוא חבר פעיל במועצת המנהלים של קרן הנגב, ששמה לה למטרה לפעול למען שיפור איכות החיים של תושבי הנגב בדרך של קידום קיימות 
חקלאית, טכנולוגית, כלכלית וסביבתית; עד לאחרונה היה יו"ר עמית של הפרויקט הלאומי למען עולי אתיופיה, המחבר ארגונים יהודיים בעולם 
עם קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, והיה אחד המייסדים של תכנית הפדרציה היהודית של קליבלנד PACT )הורים וילדים ביחד( אשר פועלת 

למען שילובם של ילדים ממוצא אתיופי במערכת החינוך הישראלית. מר קורמן מכהן כיו"ר מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בירושלים.

הוא בעל תאר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב.

מר קורמן מסייע רבות לאורך השנים למערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית ובישראל. 

תרומות קרן דוד ואינז מאיירס )שמר קורמן עומד בראשה( לאוניברסיטת חיפה, יועדו לאורך השנים למלגות לסטודנטים המשתייכים למגזרי 
מיעוטים בחברה הישראלית. בין התכניות שנתמכות על ידי הקרן, התכנית למנהיגות קהילתית של סטודנטים יהודים וערבים והתכניות לקידום 

מנהיגות אקדמית בקרב בני העדה הדרוזית ובני העדה האתיופית. לאחרונה תרמה הקרן גם לתכנית לאיתור וקליטת מדענים חוזרים.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

ללי קורמן
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על המחויבות והתרומה לחברה הישראלית ולעם היהודי באמצעות מנהיגות, פעילות 
ציבורית ומתן דוגמה אישית; על הסיוע לפרויקטים שונים בתחום החינוך בכלל וההשכלה הגבוהה 

בפרט, מתוך הבנה כי חינוך הדור הצעיר הוא שיאפשר מוביליות חברתית וצמצום פערים; על 
טיפוח ערכי  השוויון ושוויון ההזדמנויות ועל תרומתו לקהילת יוצאי אתיופיה בישראל וילדי 

הקהילה בפרט; ועל הידידות ארוכת השנים עם אוניברסיטת חיפה.
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