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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

אברהם בן דוד אוחיון
לאות כבוד לאיש עסקים מצליח, נצר ליהדות מרוקו המשגשגת שהיה למופת בקהילה היהודית

בג’נבה שבשוויץ; ליזם ובונה שההגנה על איכות הסביבה ואיכות החיים נר לרגליו; מתוך הערכה לנשיא 
המייסד של קרן אברהם בן דוד אוחיון בארצו, המקדיש מאונו וממרצו לתמיכה בחינוך, ברווחה ובמחקר 
הרפואי, כביטוי נאמן לערכי המסורת היהודית שספג בילדותו; לציוני נלהב אשר סייע להעלאת יהודים 
ממרוקו לישראל ורקם קשרי גומלין ענפים עם המדינה, אליה הוא קשור בכל נימי נפשו; לאות הוקרה 
עמוקה לחבר ב- Ben-Gurion Society ובחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על פועלו

הרב לטיפוח המחקר וההוראה באוניברסיטה, בהקימו את בניין אברהם בן דוד אוחיון למדעי
ההתנהגות; ומתוך הכרת תודה על סיועו לחוקרים ולתלמידים לחקור את צפונותיה של

נפש האדם ולהציע מזור לסובלים, למען עתיד טוב יותר לכל בני האדם באשר הם,
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

Abraham Ben David Ohayon
In recognition of a successful businessman, scion of a prestigious family, part
of the once-thriving Jewish community of Morocco, who went on to play an

important role in the Jewish community in Geneva, Switzerland; in acknowledgement
of an entrepreneur and developer for whom environmental protection and quality

of life are guiding principles; in honor of the founder and chairman of the
Abraham Ben David Ohayon Foundation in his country, who devotes his time and 
energy to supporting education, welfare and medical research as an active expression

of traditional Jewish values instilled from childhood; in appreciation of a fervent
Zionist who encouraged the immigration of the Jews of Morocco to the State of

Israel that is so dear to his heart; and with profound gratitude to a member of the
Ben-Gurion Society and a member of the Board of Governors of Ben-Gurion University 

of the Negev for his dedicated efforts to promote scholarship and teaching at the 
University by establishing the Abraham Ben David Ohayon Behavioral Sciences 

Complex, and for his support of researchers and students who study the mysteries of the 
human mind and offer aid to those who suffer, for the benefit of all humankind,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto

May 11, 2010 כ”ז באייר תש”ע




