מרכוס דוד כץ
אוניברסיטת בר-אילן גאה להעניק תואר דוקטור
לשם כבוד למרכוס דוד כץ מתוך הכרה בתרומתו
החיונית לעם ישראל ,בחיזוק הזהות ,האחדות,
התרבות והמורשת היהודית.

מרכוס דוד כץ הפגין את מחוייבותו הנלהבת לעם ישראל
בתמיכתו רחבת הלב במוסדות ובפרויקטים בישראל,
במקסיקו ובארצות הברית.
הוא נולד בקרקוב שבפולין בשנת  .1927הוא התגורר
בישראל משנת  1940עד  1947ואח”כ היגר למקסיקו
והפך שם לתעשיין בולט .לאורך השנים הוא ניהל עסקים
במגוון רחב של תחומים :מסחר ,חומרים פלסטיים,
כימיקלים ,חברות תעופה ,מלונאות ,בנקאות ,תקשורת
ונדל”ן .הוא עורך-דין ,בעל תואר מאוניברסיטת איברו-
אמריקה .מרכוס דוד כץ כתב שני ספרים בספרדית:
“חוק פרוצדוראלי עברי ומקסיקני – היבטים השוואתיים”,
ו”אנו יכולים ,אנו רוצים ,אנו חייבים” אשר תורגם לאנגלית
ולעברית.
מר כץ מילא תפקידי מפתח כמנהיג ציבורי .הוא
שירת כיו”ר חבר הנגידים של האיחוד האורתודוקסי
וכחבר הנהלה של הקונגרס היהודי העולמי ושל ישיבה
יוניברסיטי שם ייסד את הכולל ע”ש מרכוס ועדינה
כץ .בארה”ב הוא תומך בבית הספר לבנות “בנות ציון
מבובוב” ובמקסיקו הוא תומך בשורת מוסדות בהם
מוזיאון השואה ,ישיבת אמונה ,הכולל האשכנזי והמחלקה
למשפטים באוניברסיטת איברו-אמריקה.

בישראל הוא תומך ביד ושם ,בארגון עזר מציון ,בבית
החולים שערי צדק ובישיבת הר עציון שבה ייסד את
הספרייה ע”ש מרכוס ועדינה כץ .מרכוס דוד כץ ייסד גם
את פרס כץ ליישום ההלכה בעת המודרנית.
כידיד מסור של אוניברסיטת בר-אילן ,תמך כץ בתלמידי
מחקר ובמפעלים רבים וחשובים בקמפוס ,בהם פרויקטים
שזכו להכרה רחבה כפרוייקט “הכתר”.
הוא חבר מייסד ונשיא כבוד לכל חייו של לשכת המסחר
מקסיקו-ישראל .מר כץ זכה בעיטורים רבים ,כולל
אות המסדר הלאומי של לגיון הכבוד של הרפובליקה
הצרפתית ,אות המסדר הגדול של הרפורמה מהאקדמיה
הלאומית של מקסיקו ,אות כתר שם טוב של האיחוד
האורתודוקסי ותואר דוקטור לשם כבוד מישיבה
יוניברסיטי.
לאות הוקרה על מנהיגותו ועל תמיכתו הנדיבה
בפרויקטים חשובים בעולם היהודי ,אוניברסיטת בר-אילן
גאה להעניק למרכוס דוד כץ תואר דוקטור לשם כבוד.

טקס הענקת תוארי דוקטור לשם כבוד
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