
גמרה אומר לכבד את

דודיק שושני
ולהעניק לו את

אות יקיר הנגב
לאות כבוד על תרומתו החשובה ליישוב הנגב ולבניין יחסי השכנות בין כל יושביו; ל"מוכתר" שרקם קשרים ענפים עם האוכלוסייה הבדואית ואשר הקדיש 

את עצמו לטיפוח הקרבה בין כל תושבי האזור, מתוך ידידות כנה ושמירה על כבודו של כל אדם וכבודה של כל מסורת; בהוקרה לאיש הנגב, מעמודי התווך של 
קיבוץ להב, מייסד ומוביל צוות המשא ומתן הראשון ליישובם מחדש של הבדואים ביישובי קבע, על שפעל בעוז ובנחישות, לצד סובלנות ורגישות, למען הקמת 

שדה התעופה בנבטים באזור תל-מלחתה, תוך דבקות עיקשת בדרך של הידברות, הגינות ופשרה; על פועלו הרב לביסוס ההתיישבות החקלאית בנגב, ליישוב 
סכסוכים, הן מקומיים והן רחבי היקף, ולקידום שירותי בריאות וחינוך לכל; ומתוך הערכה למי שהקדיש את חייו לצמצום פערים חברתיים, לטיפוח ההשכלה 

הגבוהה, במיוחד בקרב נערות ונשים בדואיות, ולהנחלת יחסי אמון ושלום בין כל בני האדם. 

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

November 18, 2015 ו’ בכסלו תשע”ו

hereby resolves to honor

Dodik Shoshani
and bestows upon him

THE BEN-GURION NEGEV AWARD
In acknowledgment of his exceptional contribution to the settlement of the Negev and the formation of neighborly relations 

among all its inhabitants; to a “mukhtar,” who forged extensive ties with the Bedouin population and devoted himself 
to nurturing closeness – grounded in sincere amicability and the preservation of each person’s dignity and traditions – 

between all of the region’s residents; in recognition of a true Negevite, one of the pillars of Kibbutz Lahav, who established 
and headed the first committee charged with negotiating the Bedouins’ relocation and permanent resettlement, for 

demonstrating admirable courage and determination intertwined with tolerance and sensitivity, in an effort to establish 
an airport at Nevatim in the Tel Malhata area, and for his insistence on dialogue, equitability and compromise; for his 

tireless work to strengthen the agricultural settlement in the Negev, resolve conflicts, whether localized or large-scale, and 
provide medical and educational services to all; and with esteem for one who has dedicated his life to reducing social gaps, 
promoting higher education, particularly among Bedouin women, and instilling trust and peace between all human beings.


