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

עדינה בר שלום
לאות כבוד לשוחרת דעת אמיתית שהבינה כי רכישת השכלה גבוהה היא הכרח למימוש אישי ולרווחה, 

ובבחינת נאה דורש נאה מקיים, רכשה בנחישות תואר אקדמי; לאישה שהיטיבה להבין את המגבלות 

המונעות מנשים וגברים חרדים ללמוד לימודים אקדמיים ובהתמדה ונחרצות ייסדה את המכללה החרדית 

ירושלים אשר פתחה, בפעם הראשונה, את שערי ההשכלה הגבוהה בפני ציבור זה, תוך שמירה הן על 

עולמם הרוחני של באי המכללה והן על מצוינות ואיכות אקדמית, בשיתוף פעולה עם מוסדות המחקר 

המובילים, ובכללם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ומתוך הערכה עמוקה לאשת חזון מרחיקת ראות הפועלת 

במיומנות של “תופרת מומחית”: רוקמת, מאחה ומקרבת בין אוכלוסיות שונות ומובילה לשינוי ממשי 

בחברה הישראלית כחברה מאוחדת ומפויסת יותר, לטובת הכלל ולטובת הדורות הבאים;

ולהעניק לה 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

Adina Bar Shalom
In acknowledgement of an intelligent educator and social activist who understands 

that higher education is a necessity for personal realization and well-being and who, 
with strength of character, insisted on acquiring an academic degree despite the 

limitations of her environment; in recognition of a woman who was well acquainted 
with the constraints that limit Haredi men and women and who, with perseverance 

and decisiveness, established the Haredi College of Jerusalem, which for the first 
time opened the gates of higher education to this community while both preserving 

their spiritual world and maintaining academic excellence through cooperation 
with leading research institutions, including Ben-Gurion University of the Negev; 

and in deep appreciation of a woman of vision who, with the skills of an expert 
needlewoman, embroidered, stitched together and narrowed the gaps between the 

different segments of the population, leading to genuine change and a more unified 
and reconciled Israeli society, for the common good and benefit of future generations;

by conferring upon her the degree of

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