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בני לנדא נולד בשנת 1946 בפולין להורים ניצולי שואה. משפחתו היגרה לקנדה, שם גדל. הוא למד פיזיקה והנדסה, ובהמשך קיבל תואר באמנות 
באנגליה, שם התחיל לעבוד בתחום מחקר המיקרו–גרפיקה. ההמצאה הראשונה שלו בתחום זה זיכתה אותו בחוזה עם חברת רולס רויס. בשנת 

1970 ייסד לנדא, יחד עם שותף, את חברת Imtec, אשר ברבות השנים הפכה לחברת המיקרו–גרפיקה הגדולה באירופה.

לאחר עלייתו לישראל, הקים בני לנדא בגיל שלושים, את חברת ההיטק "אינדיגו", אשר היום, שלושים וחמש שנים מאוחר יותר, הינה חטיבה 
בתאגיד היולט–פקרד )HP(. החזון של לנדא היה לאחד את יתרונות ההדפסה בדיו עם אלו של המחשב במטרה להשיג באמצעים אלקטרוניים את 
היופי, הברק והאיכות של דפוס אופסט. חזונו של לנדא היה, במילים שלו, להגשים את הנבואה התנכית "כי מציון תצא תורת..... הדפוס הדיגיטלי". 

במהלך השנים רשם בני לנדא, הממציא הפורה ביותר בישראל, יותר מ–700 פטנטים ברחבי העולם. 

אינדיגו צברה הצלחה אחר הצלחה והפכה למובילה בתעשית הדפוס הדיגיטלי החדשה שהיא בעצמה בראה. בשנת 2002 נרכשה החברה בידי תאגיד 
הענק HP. כיום אינדיגו, שמחזור עסקיה השנתי עולה על מיליארד דולר, מעסיקה בארץ כשלושת אלפים עובדים באופן ישיר וכעשרת אלפים 

באופן עקיף. משמעות הדבר היא שאינדיגו מספקת פרנסה לכארבעים אלף ישראלים, כחצי אחוז מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. 

על אף הצלחתה העצומה של “אינדיגו”, חזונו של לנדא פרץ מעבר לגבולות הדפוס. הוא הקים את חברת לנדא קורפוריישן העוסקת בתחומי 
הננוטכנולוגיה, ההדמיה והאנרגיה החלופית. בנוסף, הקים את "לנדא ונצ'רס" המשקיעה בחברות הזנק טכנולוגיות ישראליות. כמו כן הקים את 
חברת לנדא לדפוס דיגיטלי Landa Digital Printing, אשר  השיקה במאי השנה דור חדש של מכונות דפוס דיגיטליות, המבוססות על "ננוגרפיה", 

תהליך דפוס דיגיטלי חדש לחלוטין, המבטיח להצית את המהפכה השניה בתעשיית הדפוס. 

לאורך השנים זכה בני לנדא להכרה ולפרסים רבים על חדשנותו והצלחותיו, בעיקר בתעשיית הדפוס. 

בשנת 2002 הקים בני לנדא יחד עם רעיתו פטסי את "קרן לנדא לשוויון הזדמנויות באמצעות חינוך". מטרת הקרן לאפשר לצעירים ישראלים 
ובערבים,   חדשים  בעולים  מהפריפריה,  בצעירים  בעיקר  מתמקדת  לנדא  קרן  גבוהה.  השכלה  לרכוש  יכולות”  מעוטי  יכולת,  “ברוכי  מוכשרים 
ומאפשרת להם להשיג תארים אקדמיים. עד כה השקיעה הקרן מעל 200 מליון שקלים באמצעות מרכזים בכל שש האוניברסיטאות בישראל, 
ובכלל זה באוניברסיטת חיפה, ובמכון ויצמן, ואפשרה לאלפי בני נוער ישראלים לרכוש השכלה גבוהה. כמו כן תומכת הקרן בעמותות הפועלות 

בתחומי החינוך וקידום שיוויון אזרחי, סובלנות והבנה בין אזרחיה היהודים והערבים של מדינת ישראל. 

מרכזי לנדא באוניברסיטאות מסייעים לסטודנטים יהודים וערבים במגוון רחב של תכניות, במטרה להכין ולקדם את לימודיהם. הם מגישים סיוע 
אקדמי ומציעים קורסים מיוחדים המספקים לסטודנטים הזדמנויות חסרות תקדים לסיים את לימודיהם האקדמיים בהצלחה.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת
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את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

     בהוקרה על פעילותו ההתנדבותית הענפה ומתוך הערכה למאמציו הבלתי נלאים למען יצירת 
שוויון הזדמנויות, תוך התמקדות בפעילות חינוכית המאפשרת לבני נוער לרכוש השכלה גבוהה; 
על מחויבותו העמוקה לצדק חברתי ולצמצום הפערים, למען יצירת חברה טובה יותר; על פועלו 
להעצמתם של נערים וצעירים ברוכי יכולת, מעוטי יכולות; על הסיוע לכלל המוסדות להשכלה 
גבוהה בישראל מתוך הכרה בחשיבותו של החינוך בכלל ושל ההשכלה הגבוהה בפרט לשגשוגה 
וקידומה של מדינת ישראל; על האפשרות שהעניק לאלפי סטודנטים להשלים את לימודיהם 

ולשפר את חייהם ועל היותו ידיד אמת של אוניברסיטת חיפה.
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