
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

אלכסנדר מ' גורן
מתוך הערכה ליושב-ראש חבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ידיד אמת ומנהיג בעל חזון; ליזם ואיש עסקים רב-פעלים, שהביא 

את ניסיונו העשיר מעסקיו המצליחים בישראל וברחבי העולם בתחומי ההשקעות, המקרקעין ותחומים נוספים אל עולם המעורבות 

החברתית, הפיתוח הקהילתי והתרומה לזולת; לאות כבוד לחבר מעורב ומשפיע בקהילה היהודית בארצות הברית, על תמיכתו במטרות 

נעלות, לרבות חינוך, תרבות, רווחה חברתית והשכלה גבוהה; לחבר מכובד ב-Ben-Gurion Society, בהוקרה על מעורבותו רבת-השנים בחבר 

הנאמנים של האוניברסיטה ובאגודת השוחרים בארצות הברית, לרבות בתפקיד נשיא האגודה; ולאות תודה לאדם רחב-לב וציוני נלהב, 

שמשפחתו קשרה את שמה בשם האוניברסיטה עוד מראשית ימיה, על שהוא ממשיך במסורת של נתינה בתרומתו לצמיחתה הפיזית 

ולשגשוגה האקדמי, מתוך מחויבות איתנה ואמונה עזה בעתידה המזהיר ובחשיבותה לתושבי הנגב ולתושבי מדינת ישראל כולה,

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

Alexander M. Goren
With esteem for the Chairman of the Board of Governors of Ben-Gurion University of the Negev, a devoted 

friend and visionary leader; in acknowledgment of an extraordinary entrepreneur and dynamic businessman, 
who has applied his rich experience managing his successful business ventures in Israel and around the world, 

particularly in the domains of investment and real estate, to the realms of social action, community development 
and philanthropy; in recognition of an influential member of the American Jewish community, for his support of 

such valuable causes as education, culture and social welfare; to a distinguished member of the Ben-Gurion Society, 
for his exemplary service to the University’s Board of Governors and its American Associates, where he served as 
President; and with gratitude for a magnanimous and passionate Zionist, whose family has been associated with

the University since its inception, for upholding an illustrious tradition of giving, contributing to its physical growth 
and academic achievement, thus demonstrating his profound commitment and unwavering belief in its promising 

future and in its importance to the residents of the Negev and the State of Israel,

by conferring upon him the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור
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