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 מיהו פרופסור קלאוס שוואב?

Who is Professor Klaus Schwab? 

 

ש  אּו  ל     ק   הראש  –  ואב    ו       ס  ויושב  הפורום  "של    המנהל   המייסד 

 הפועל מתוך שוויץ.   "הכלכלי העולמי

י  (למניינם  1971)  ה'תשל"א   בשנת  פורום הניהול "את    ואב   ו         יסד ש       , 

שהפך  "האירופי  ,( ה'תשמ"ז  רום  ופ"ל,  (למניינם  1987בשנת 

  ו לוקח על עצמו   רווח  טרות מכקרן ללא  הפועל  ,  "הכלכלי העולמי

 ל"שיפור מצב העולם". ואת האחריות   את התפקיד

את  למניינם(    1998)  ה'תשנ"ח  בשנת ואשתו  שוואב  קרן  "הקימו 

ממשלתי נוסף הממוקם בז'נבה,    חוץ, ארגון  "שוואב ליזמות חברתית

  חברתיים  ם מייז  350-מ   למעלה  של  ברשת   תומכת  הקרן  שוויץ.

 . העולם ברחבי 

כספי  מ  , הקים שוואב קרן חדשהלמניינם(    2004)  ה'תשס"ד  בשנת

קיבל קלאוס שוואב מהמדינה דולר  ההפרס של מיליון   אותו 

מיהדות( הציונית  זה הפוך    בו זכה   ,      דו ד"דן    פרס "הפרס נקרא    . *)ציונות 

צילומים    שנההבאותה   כולל  הפרסים,  ברשימת  למטה  )מפורט 

 הקרן שהקים מכספי הציונים נקראת:. אתרים(וקישור ל

  : אותה קרן היא  מטרתו  "פורום המנהיגים הגלובליים הצעירים"

(  40)מתחת לגיל    מעולים קהילה גלובלית דינמית של אנשים    יצירת "

 . "בעולם ' שינוי חיובי'חזון, אומץ והשפעה להניע  בעלי 

  ים הק  למניינם(  2011)  ה'תשע"א   בשנת,  יותר  מאוחר   שנים   שבע

  פוטנציאליים   למנהיגים   ""קהילת המעצבים הגלובלית  את   שוואב


Textbox
לישועתך קיויתי השם                                                                                                                                                                               כסלו ה'תשפ"א
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קביעת מדיניות, פתרון משברים ועיצוב שינוי  למטרת    ,20-30  בגילאי

 . של החברה( ממושך  )שינוי עומק של העולם רדיקאלי 

 קהילת המעצבים הגלובלית: ציטוטים מאתר 

 

  עת משתר  הגלובלית  ת המעצבים קהיל,  חברים  13,000  -מ   יותר   עם"

 .מדינות 150  -ב  עירוניים   מוקדים 430 פני על

  פרויקטים   ויוצרים  מארגנים  הגלובליים   מעצביםה   צוותי,  עיר  בכל 

 הקהילות השונות בערים השונות.  צרכי  על   העונים

היקף   הפרויקטים  רחב    ומלחמה  לאסונות   ממענה   החל   -  במגוון 

מאוחדים  קהילות  בניית בו  אקלים   בשינויי   במאבק  וכלה ,  בעוני  .

מטרתם לחולל שינוי בכל תחומי החיים, מחינוך, דרך  בתשוקתם וב

 נושאים אתניים. סיוע בפתרונות להכנסה כלכלית ועד ל

ארגון    את   הקים   ,שוואבקלאוס    , העולמי  הכלכלי   הפורום   ר " יומייסד ו

  תפקיד   למלא  צעירים   להעצים  במטרה  הגלובלית  הקהילה מעצבי  

 . עולמיהו האזורי, המקומי היום  סדר  בעיצוב  פעיל

  הגלובליים  לאתגרים   פתרונות הש  לכך   מודעים   ונהיים   הולכים   אנו 

  באופן  -  הרמות  בכל,  נוער  בניל   להיות מכוונים במיוחד  חייבים   שלנו

הנוער .  עולמיו  לאומי,  אזורי,  מקומי את  ,  התשוקה  את   יש   לבני 

 " העתיד את  לעצב  היזמית  הרוחאת ו  הדינמיות

 קלאוס שוואב, פרופסור  —

 כלכלי העולמי ר הפורום המייסד ויו"

 הפרוייקט אתר 

 

https://www.globalshapers.org/
https://www.globalshapers.org/
https://www.globalshapers.org/
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 ספרים: 

שוואב   האחרונים   ספריו   ת ייתיהתעש  המהפכה "  הם   של 

,  שפות  30-ל  שתורגם  עולמי  מכר-ב ר(,  למניינם   2016)  "הרביעית

 (.למניינם  2018)  "הרביעית התעשייתית  המהפכה עיצוב"ו

 

 21מבכירי אג'נדה  קלאוס שוואב  

 של האו"ם 

היה שוואב חבר  למניינם(    1993-1995)  ה'תשנ"ה -התשנ"ג   בין השנים 

ב המייעצת  גבוההבמועצה  בר   דרגה  פיתוח  בנושא  האו"ם  -של 

שימש  מ ל  1996-1998)  ה'תשנ"ח -ה'תשנ"ו  בשנים ו קיימא.   ניינם( 

 פיתוח.ו סגן יו"ר ועדת האו"ם לתכנון  בתפקיד

פסטיבל  ", חבר הנהלת  "                 מרכז פ ר ס לשלום"כן, שוואב חבר ב-כמו

 אקלים  למנהיגות  המועצהשל   מייסד חבר , "        לּוצ ר ן

ב יל ד ר ב ר ג"  "קבוצת  בוועדת ההיגוי של                                                             שוואב, חבר לשעבר 

צילום  ]  [קישור] מהאתרמצורף  קבוצת    מסך  של  הרשמי 

 [בילדרברג בסוף המסמך

 

 

 

 

 

 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/551710/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/9781524758868
https://www.penguinrandomhouse.com/books/551710/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/9781524758868
https://www.penguinrandomhouse.com/books/551710/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/9781524758868
https://www.penguinrandomhouse.com/books/551710/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/9781524758868
https://www.penguinrandomhouse.com/books/598250/shaping-the-future-of-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab-founder-and-executive-chairman-world-economic-forum-with-nicholas-davis/
https://web.archive.org/web/20140202095633/http:/www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
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   לאו   מאיר ישראל '  ר

  שניאור  ארתור '  ר

 ( במרכז)

  קלאוס  ופרופסור

 שוואב 

  נרות   מדליקים

  במהלך זירו בגראונד

  דת מנהיגי  ביקור 

  הפורום במסגרת 

 ( למניינם 2002) ב"תשס ' ה , העולמי הכלכלי 

forum-economic-at-role-has-https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion 

 

 

 

Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the 

World Economic Forum. 

In 1971, Schwab founded the European Management Forum, which 

in 1987 became the World Economic Forum, as a not-for-profit 

foundation committed to "improving the state of the world". 

In 1998, Schwab and his wife founded the Schwab Foundation for 

Social Entrepreneurship, another NGO based in Geneva, 

Switzerland. The Foundation supports a network of over 350 social 

entrepreneurs around the world. 

https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum
https://www.weforum.org/
https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum
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In 2004, Schwab created a new foundation using the US$1 million 

prize money from the Dan David Prize he received that year 

from The Zionist State *(Zionism is the opposite of Judaism). The 

Forum of Young Global Leaders aims to create a dynamic 

global community of exceptional people (under 40) with the vision, 

courage and influence to drive "positive change" in the world. 

Seven years later, in 2011, he created the Global Shapers 

Community (for potential leaders between the ages of 20 and 

30). 

"We are becoming increasingly aware that solutions to 

our global challenges must purposefully engage youth, 

at all levels – locally, regionally, nationally and 

globally. This generation has the passion, dynamism 

and entrepreneurial spirit to shape the future" 

— Prof. Klaus Schwab, Founder and Executive 

Chairman, World Economic Forum 

 

Schwab has encouraged the establishment of communities 

providing global expertise and knowledge for problem-solving. 

Among them is the Network of Global Future Councils, the world’s 

foremost interdisciplinary knowledge network dedicated to 

promoting innovative thinking on the future. 

The Forum employs over 700 people, with its headquarters in 

Geneva, Switzerland, and additional offices in New York, San 

Francisco, Beijing and Tokyo. 

 

https://www.dandavidprize.org/laureates/2004/present-leadership-changing-our-world/dr-klaus-schwab
https://www.younggloballeaders.org/
https://www.younggloballeaders.org/
https://www.globalshapers.org/
https://www.globalshapers.org/
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Books 

His latest books are The Fourth Industrial Revolution (2016), a 

worldwide bestseller translated into 30 languages, and Shaping the 

Fourth Industrial Revolution (2018). 

 

Klaus Schwab is a senior member of 

UN Agenda 21 

From 1993-1995, Schwab was a member of the UN High-Level 

Advisory Board on Sustainable Development. From 1996-

1998, he was Vice-Chairman of the UN Committee for 

Development Planning. He also exercised a number of other 

functions, such as being a member of the Peres Centre for 

Peace and a member of the board of the Lucerne Festival. During 

the earlier years of his career, he was on a number of company 

boards, such as The Swatch Group, The Daily Mail Group, and 

Vontobel Holding. He is a former member of the steering 

committee of the Bilderberg Group. 

 

 

 

 

 

 

https://www.penguinrandomhouse.com/books/551710/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/9781524758868
https://www.penguinrandomhouse.com/books/598250/shaping-the-future-of-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab-founder-and-executive-chairman-world-economic-forum-with-nicholas-davis/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/598250/shaping-the-future-of-the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab-founder-and-executive-chairman-world-economic-forum-with-nicholas-davis/
https://web.archive.org/web/20140202095633/http:/www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
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 תארי כבודפרסים, אותות, עיטורים ו

 בהם זכה קלאוס שוואב

Professor Klaus Schwab's Awards, 

Decorations, medals and honorary degrees 

 

▪ 1988 Cross of the National Order of Merit of 

Germany 

גם:   נקרא  הגרמנית  הפדרלית  הרפובליקה  של  הכבוד  עיטור 
 "צלב הכבוד הפדרלי"
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▪ 1995 Commander's Cross of the National Order of 

Merit of Germany 

▪ 1997 Knight of the Legion d'Honneur of France 

 

יון   ג      ל ל  דר הלאומי ש   ס      המ  של  תּויר    אב  תואר 

 .הכבוד הצרפתי

ב נוסד  הקיסר    1802במאי    19-               המ ס דר  ידי  על  למניינם, 

כהוקרה לשירות צבאי וכתגמול לתרומה    ,בונפרטה  נפוליאון

 .דר הרגיל   ג                  אזרחית יוצאת מ  

)מהרבנות   לאו  מאיר  ישראלגם  

קיבלו   הציונית( פרס  ושמעון 

 . עיטור זה 
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▪ 1997 Golden Cross of the National Order of Austria 

 הזהב של המסדר הלאומי של אוסטריה צלב 

 

▪ 1997 Medal of Freedom of the Republic of Slovenia 

 מדליית החופש של הרפובליקה של סלובניה 
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▪ 2002 National Order of the Republic of Poland, 

Commander's Cross with Star 

בליקה  דר הכבוד של הרפו    ס     מ  הצלב הגדול של 
 של פולין

 

 

▪ 2002 Highest-level Order of Friendship of Republic of 

Kazakhstan 

                ס דר הידידּות של                        האות הגבוה ביותר של מ  
 הרפובליקה של קזחסטן
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▪ 2003 Order of Stara Planina, First Class, 

Bulgaria 

 

ה )נקרא גם מסדר     ינ      אנ    ל       ה פ      אר     ט        דר ס     ס         אות מ  

. )גם שמעון פרס קיבל  בולגריה, ן(    לק        י הב      הר  

 אות זה( 

 



 12 

 

 

 

 

▪ 2005  Decoration of First Degree for Outstanding 

Giving, Jordan 

 

של הממלכה   "לההנתינה הדגּו"עיטור 

 ההאשמית, ירדן

 

▪ 2006 Knighted by H.M. Queen Elizabeth II: Knight 

Commander of the Order of St Michael and St 

George (KCMG) 
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 דר סנט מייקל וסנט ג'ורג    ס               אביר מפקד מ  אות 

 מהמלכה אליזבת' השניה 
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▪ 2007 Honorary Citizen, City of Dalian, People's 

Republic of China 

 

עיריית דליאן, הרפובליקה מכבוד   ותאזרח
 העממית של סין

 

▪ 2008 Award "For merits to the Republic of Latvia", 

Degree - Commander's Cross 

ים" של זוכי     ד     ק     פ     מ                    פרס בדרגת "צלב ה  

 יה    ב     ט                 הרפובליקה של ל  

 

▪ 2011 The Order of the Polar Star of Mongolia 

 של מונגוליה   "כוכב הקוטב"       מ ס דר אות 
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▪ 2012 Grand Cross with Star of the National 

Order of Germany 

 

דר הכבוד של     ס         אות מ  

הרפובליקה הפדרלית 

   של גרמניה 

 

 

 

 

 

 

▪ 2012 Mexican Order of the Aztec Eagle   

י" של מקסיקו   ק     ט     צ        ט הא               מ ס דר "העי  אות 
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▪ 2013 JPN Kyokujitsu-sho  Grand Cordon Order of  the 

Rising Sun (Japan) 

 

 

של  "השמש העולה"                     עיטור גבוה של מ ס דר 

 יפן

   

 

▪ 2014 Colombian Order of San Carlos  

 

הקולומביאני  "ן קרלוסאס"       מ ס דר אות 

 

▪ 2018 China Reform Friendship Medal, People's Republic 

of China 
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הכלכלי   הפורום  של  ההנהלה  ויו"ר  מייסד 

את   קיבל  שוואב,  קלאוס  מדליית  "העולמי, 

הסיניתהידידּו הרפורמציה  של  ש  מ  "ת  י           הנשיא 

בכינוס      ינ     פ       'ינ    ג   האחרים,  הזוכים  עם  יחד  ג, 

שנה לרפורמה   40מפואר בבייג'ינג לרגל חגיגות  

 ולפתיחת סין. 
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(Since 2000) Awards 

שקיבל קלאוס שוואב מאז שנת פרסים 

 למניינם 2000

▪ 2000  Annual Award of the International Institute of Education 

 וך פרס שנתי של המכון הבינלאומי לחינ
 

▪ 2000  Annual Award and Fellow of the Foreign Policy 

Association, US 

פרס שנתי ועמית העמותה למדיניות חוץ, 

 ארה"ב 

▪ 2001 Candlelight Award presented by UN Secretary-General 

Kofi Annan 

על ידי לשוואב שהוענק   "הנר המאיר"פרס 

 מזכ"ל האו"ם קופי אנאן 

 

▪ 2002 Annual Award of the "Fondation pour Geneve" 

 

 "הקרן לז'נבה"פרס שנתי של 

https://www.fondationpourgeneve.ch/en/award-fondation-pour-geneve/
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 כך מסביר האתר הרשמי של המכון בז'נבה: 

, ארגון "הקרן לז'נבה" מוקיר אנשים 1976מאז "

)בז'נבה(, כמו כאן   שמגיעים מז'נבה, או שבחרו לגור

ז'נבה בשוויץ   ה שלגם מוסדות התורמים להשפע

כלכלה, הפוליטיקה, ה מדע, ה םבתחו ובעולם כולו

 "הומניטריתפעילות תרבות וה

Since 1976, the Fondation pour Genève prize has 

honoured people who come from Geneva, or who have 

chosen to live here, as well as institutions that contribute 

to the influence of Geneva in Switzerland and throughout 

the world in the fields of science, politics, economics, 

culture and humanitarian action . 

▪ 2002 Guggenheim Humanitarian Award 

 הפרס ההומניטארי של גוגנהיים 
 

▪ 2002 ICCJ - International Council of Christians 

and Jews Award 

 

 לנוצרים  הבינלאומית המועצה " פרס 

 (ICCJ)   "יהודים ו

 

http://www.iccj.org/
http://www.iccj.org/
http://www.iccj.org/
http://www.iccj.org/
https://www.fondationpourgeneve.ch/en/award-fondation-pour-geneve/
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 ציטוט מתוך האתר הרשמי של המועצה:

הבינלאומית  " ויהודים להמועצה    נוצרים 

ם  ארגוני  40  של  ג גה  כארגון   תמשמש

המקיימים   נוצרי -יהודי   דיאלוג  לאומיים 

 " העולם  ברחבי

 

International Council of Christians and Jews 

The ICCJ serves as the umbrella organisation of 

40 national Jewish-Christian dialogue 

organisations world-wide 

 

  הבינלאומית לנוצרים וליהודים הצהרת המועצה

 לגבי המשבר האקולוגי 

 

▪ 2004 Dan David Prize, Tel Aviv University 

, אביב-, אוניברסיטת תלפרס דן דוד

 : תחוםב שוואב קלאוס דוקטורק להוענ

http://www.iccj.org/Media.6520.0.html
http://www.iccj.org/Media.6520.0.html
https://www.dandavidprize.org/
https://www.dandavidprize.org/
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 שינוי: מנהיגות: "ההווה זמן מדימ

  "עולמנו

 : מתוך אתר האוניברסיטה

 דופן  יוצאי  הישגים  על  שנה  מדי  מוענק  הפרס"

,  באמנות,  הרוח   במדעי  לאנושות  ניכרת  ותרומה

 "ובעסקים  הטבע במדעי

 

  "דוד  דן  קרן"   שמעניקה  פרס  הוא  " דוד  דן   פרס"

 שהגיעו  לאנשים,  אביב  תל  אוניברסיטת  בשיתוף

, באמנות,  הרוח  במדעי  לאנושות  ותרומה  למצוינות

 לשלוש  שנה  כל  מחולק  הפרס.  ובעסקים  הטבע  במדעי

  ממדי   שלושת  את  מיצגים  שהישגיהם,  אנשים  קבוצות

  מוענק   זמן   ממד  לכל.  והעתיד   ההווה,  העבר:  הזמן

  עשרה   תורמים  בפרס  הזוכים .  דולרים  וןלימי  בן  פרס

, מצטיינים  לחוקרים  מלגות   לקרן  מסכומו  אחוזים

 עשר.  דוקטורט-הפוסט  או  הדוקטורט  בשלב  בעיקר

https://www.tau.ac.il/dan-david
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 אחת  כל  דולרים  אלף  עשר  חמישה  בסך  מלגות

, אביב  תל  מאוניברסיטת  מבטיחים  לחוקרים  מוענקת

 עתיד   בעלי  לחוקרים  נוספות  מלגות  ועשר

 .בעולם תנושו מאוניברסיטאות

 בקופת.  למניינם  2002  שנת   מאז  שנה  מדי   ניתן  הפרס

 העסקים   איש  של  תרומתו,  דולרים  מיליוני  מאה  :הקרן 

 ומנהלה למניינם    1999  -ב  נוסדה  הפרס  קרן.  דוד  דן

 2001  בשנת.  ברזילי  גד  פרופסור  היה  והמייסד  הראשון

רשמי  רס    הפ    הושקלמניינם,    שמעון  במעמד   באופן 

 יוטיוב   .ס   ר     פ  

▪ 2005 Transatlantic Bridge Award 

 "הגשר הטרנסאטלנטי "פרס 

https://youtu.be/oOwyy-Jiihk
https://transatlanticbridgecorp.com/
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-בר שפיתוח בכך מכירים אנו - "השמים הם הגבול

  כלכלי אינוגם ו בלבד חברתי אינו משמעותי קיימא

 "בלבד

 מקור 

 

 

 

 

 

 

 

 

ס    ר                                            הנרי קיסינג'ר, קלאוס שוואב, שמעון פרס, פ  

 קראו כאן  -ות גלובלית זרחא

 

▪ 2006 Freedom of the City of London 

 

 פרס חופש העיר לונדון 

 

https://transatlanticbridgecorp.com/
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/event-recap/atlantic-council-global-citizen-awards-celebrate-dynamic-diverse-individuals/
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/event-recap/atlantic-council-global-citizen-awards-celebrate-dynamic-diverse-individuals/
https://transatlanticbridgecorp.com/
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▪ 2006 UCD Ulysses Medal, University College Dublin, Ireland 

 

שוואב    ()אירלנד  יוליססמדליית  " לקלאוס  מוענקת 

  כהוקרה על פועלו למען יזמות לטובת הציבור העולמי 

  "במהלך העשורים האחרונים

 

▪ 2007 Nominated one of the 100 Most Influential People in the 

World by Time Magazine 

המשפיעים ביותר  מועמד לאחד ממאה האנשים 
 בעולם על ידי מגזין טיים 

 

▪ 2007  Admission into the German Business Hall of Fame 

 

כ התקבל  רשמישוואב  התהילה  ב   חבר  היכל 
 הגרמני 

 2020ירוע קראו באתר היכל התהילה הגרמני על א

 

▪ 2009 Nominated as one of the 100 Most Influential people in 

the World by Forbes Magazine 

https://www.ucd.ie/news/jun06/060906_ulysses_medal.htm
https://www.ucd.ie/news/jun06/060906_ulysses_medal.htm
https://www.ucd.ie/news/jun06/060906_ulysses_medal.htm
https://www.ucd.ie/news/jun06/060906_ulysses_medal.htm
https://www.merckgroup.com/en/hall-of-fame-der-deutschen-forschung.html
https://www.merckgroup.com/en/hall-of-fame-der-deutschen-forschung.html
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בעולם על  מאה האנשים המשפיעים נמנה בין  

 ס   ב     ר  ידי מגזין פֹו

 

▪ 2010 Atlantic Council Global Citizen Award 

 

של המועצה  "האזרח העולמי"פרס בזוכה 

 האטלנטית 

 

 

▪ 2016 Reinhard Mohn Prize for Responsible Entrepreneurship 

 

 לאחריות ביזמות               ריינהרד מֹוה ןזוכה בפרס 

 

▪ 2016 Progress Medal, Society for Progress, INSEAD 

 

חברה עבור מ"ה "מדליית הקידמה"זוכה ב

 " קידמה
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 תר האגודה הרשמית כאןראו א

 

▪ 2017 HKS Dean’s Medal, Harvard Kennedy School 

 

ספר הרווארד זוכה במדליית הדיקן של בית 

 קנדי 

▪ 2018 Global Economy Prize, Kiel Institute for the World 

Economy 

הגלובלית"פרס  בזוכה   מכון  המ  "הכלכלה 

 יל לכלכלה עולמית    י     ק  ני הגרמ

 

http://societyforprogress.org/thesociety.html
http://societyforprogress.org/thesociety.html
http://societyforprogress.org/thesociety.html
https://www.ifw-kiel.de/
https://www.ifw-kiel.de/
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Academic awards and honorary 
doctorates 

זוכה בפרסי תואר "דוקטור ט  
 לשם כבוד"

 

▪ 1991 Honorary Doctorate, Bishop's University, Lennoxville, 

Quebec 

 

דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת בישופ, 
 .לנוקסוויל, קוויבק

 

▪ 1992 Honorary Doctorate, Universidad Autonoma de 

Guadalajara, Mexico 

דוקטורט לשם כבוד, אוניברסידאד אוטונומה  

 . גואדלחרה, מקסיקודה 

▪ 1996 Honorary Doctorate of Economics, University Bratislava, 

Slovak Republic 

 אוניברסיטת , כלכלה ב כבוד  לשם דוקטור

 . סלובקיה של הרפובליקה,  ברטיסלבה

▪ 1999 Honorary Doctorate, Swiss Federal Institute of 

Technology, Lausanne, Switzerland 
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דוקטור לשם כבוד, המכון הטכנולוגי הפדרלי  

 השוויצרי, לוזאן, שוויץ 

 

▪ 1999 Honorary Doctorate, Ben-Gurion University of 

the Negev, Beersheva, Israel 

 

גוריון -דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת בן

 . בנגב, באר שבע, ישראל

 

▪ 2002 Honorary Doctorate, London School of Economics and 

Political Science, London, United Kingdom 

דוקטורט לשם כבוד, בית הספר לכלכלה 

 . מדעי המדינה בלונדון, בריטניהלו

▪ 2008 Honorary Doctorate of Humanities, Kazan State 

University, Tatarstan, Russia 

דוקטורט לשם כבוד למדעי הרוח, אוניברסיטת 

 . אן, טטרסטן, רוסיהקאז

▪ 2009 Honorary Doctorate, EBS Universität, Germany 
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לעסקים  EBS דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת

 . גרמניהולמשפטים, 

▪ 2009 Honorary Doctorate, University of Latvia 

 טביה ל אוניברסיטת, כבוד  לשם דוקטור

▪ 2009 Honorary Doctorate, Nankai University, Tianjin, People's 

Republic of China 

דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת ננקאי, 

 . טיאנג'ין, הרפובליקה העממית של סין

▪ 2010 Honorary Doctorate of Economics, Vietnam National 

University, Ho Chi Minh City 

לכלכלה, האוניברסיטה   דוקטורט לשם כבוד

 . וייטנאם, הו צ'י מין סיטיהלאומית של  

▪ 2011 Honorary Doctorate of Economics, University of 

Lausanne, Switzerland 

כלכלה, אוניברסיטת בדוקטורט לשם כבוד  

 . לוזאן, שוויץ

▪ 2012 Honorary Doctorate of Business Administration, 

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

מנהל עסקים, בם כבוד  דוקטורט לש

 . אוניברסיטת צ'ולאלונגקורן, בנגקוק, תאילנד
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▪ 2015 Honorary Doctorate of Science, Korea Advanced Institute 

of Science and Technology (KAIST), South Korea 

מדעים, המכון למדע בדוקטורט לשם כבוד  

 . דרום קוריאה  ,וטכנולוגיה מתקדמים

▪ 2017  Honorary Doctorate of Philosophy, Haifa 

University, Israel 

פילוסופיה, אוניברסיטת בדוקטור לשם כבוד 

 חיפה, ישראל 

▪ 2017 Honorary Doctorate of Letters, National University of 

Singapore, Singapore 

, האוניברסיטה  באותיותדוקטורט לשם כבוד  

 .בסינגפורהלאומית 
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▪ 2017 Honorary Doctorate of Kaunas University of Technology, 

Lithuania 

טכנולוגיה  ל האוניברסיטמדוקטורט לשם כבוד  

 . קובנה, ליטאב

 

  KTU  של  45-ה  "כבודשל    דוקטור"קבלת    בטקס  שוואב  קלאוס  פרופסור
 (שבליטא ,האוניברסיטה הטכנולוגית של קובנה )

Kaunas University of Technology 
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 קישורים ונספחים

 

• https://www.dandavidprize.org/laureates/2004/present-leadership-changing-

our-world/dr-klaus-schwab 

• http://www3.weforum.org/docs/WEF_ProfessorKlausSchwab_Factsheet.pdf 

• https://www.weforum.org/sustainability-world-economic-forum 

• https://web.archive.org/web/20140202095633/http://www.bilderbergmeetings.

org/former-steering-committee-members.html 

• https://en.ktu.edu/news/honorary-doctor-of-ktu-klaus-schwab-industry-4-0-

must-be-followed-by-education-4-0/ 

• https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dandavidprize.org/laureates/2004/present-leadership-changing-our-world/dr-klaus-schwab
https://www.dandavidprize.org/laureates/2004/present-leadership-changing-our-world/dr-klaus-schwab
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ProfessorKlausSchwab_Factsheet.pdf
https://www.weforum.org/sustainability-world-economic-forum
https://web.archive.org/web/20140202095633/http:/www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
https://web.archive.org/web/20140202095633/http:/www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
https://en.ktu.edu/news/honorary-doctor-of-ktu-klaus-schwab-industry-4-0-must-be-followed-by-education-4-0/
https://en.ktu.edu/news/honorary-doctor-of-ktu-klaus-schwab-industry-4-0-must-be-followed-by-education-4-0/
https://www.jta.org/2002/02/05/lifestyle/religion-has-role-at-economic-forum
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