
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ’ אברהם ב’ יהושע 
בהוקרה לאמן מלאכת הסיפור, סופר מופלא שסיפוריו המרתקים ותיאוריו העזים עשירי הלשון מביאים

את ניחוחותיה של המציאות היהודית והישראלית במגוון תקופותיה אל בין הדפים; לאות כבוד לאחד 

מחשובי הסופרים העבריים בני-זמננו, שיצירתו הטביעה חותם על הסיפורת הישראלית תוך שבחנה 

לעומקן את הסוגיות המרכזיות בחיינו אך העמידה במרכז את נפש האדם, על כל מורכבויותיה;

מתוך הערכה ליוצר מוכשר, עטור פרסים יוקרתיים רבים לרבות פרס ישראל לספרות, שיצירות המופת 

פרי עטו תורגמו לעשרות לשונות, נגעו בלבבותיהם של קוראים בכל קצות תבל ועובדו למחזות ולסרטים 

מצליחים; לאיש רוח מוביל הפועל באומץ ובמסירות למען קידום דו-קיום ושלום בינינו לבין שכנינו;

ולאות תודה על שהוא חולק את הידע הרב, התבונה והניסיון עם עמיתים וסטודנטים ומטפח יוצרים

צעירים כמרצה ויועץ באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטאות רבות ברחבי העולם, 
ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Prof. Abraham B. Yehoshua
In recognition of a creative storyteller, a magnificent author whose fascinating

stories and rich, bold descriptions bring the reality of Jewish and Israeli life
through the ages to the written page; in acknowledgement of one of the most

prominent Hebrew writers of our time, whose creations have left their mark on
the Israeli narrative through his profound examination of key issues in our lives

while retaining the human spirit, with all its complexities, at the center;
in appreciation of a talented artist who has won many prestigious awards including 
the Israel Prize for Literature, whose masterpieces have been translated into dozens 

of languages, touching the hearts of readers in all corners of the world, and have been 
adapted into successful plays and films; in esteem for a leading intellectual who works 

with courage and devotion to promote coexistence and peace between ourselves and our 
neighbors; and with gratitude to a man who shares his broad knowledge, wisdom and 

experience with colleagues and students and nurtures young writers in his role
as a lecturer and mentor at the University of Haifa and universities worldwide,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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