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

שלמה בר
מתוך הערכה ליוצר כריזמטי ששינה באמונתו ובאמנותו את פני המוסיקה בארץ; לזמר ומתופף, כותב ומלחין 

מחונן, שעלה ממרוקו, גדל במעברה והביא אל הקהל הרחב את טעמיהם וניחוחם של מחוזות רחוקים ומקומיים 

כאחד, ואשר השכיל כל העת להתחדש בפועלו; לאמן מוכשר, שצלילו הישראלי-אתני-אמנותי הייחודי שואב 

ממגוון רחב של מסורות ומיטיב לבטא את פסיפס התרבויות המרכיב את החברה הישראלית; לאות כבוד למי 

שלא היסס לתת ביטוי בשיריו לעוולות חברתיות ולמחאה, על עשורים של פעילות מוסיקלית פורה, שהטביעה 

חותם על יוצרים רבים; ולאות תודה למי שמייצג את המדינה ברחבי תבל ומעניק ניגון ובמה לפיוטים ולשירי 

משוררים עבריים, מתוך אמונה בכוחה של המוסיקה לקרב בין בני האדם ולרומם את רוחם,

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

Shlomo Bar
In appreciation of a charismatic artist, whose faith and creativity have changed the face 
of Israeli music; in recognition of a gifted singer, songwriter, composer and drummer, 
who immigrated to Israel from Morocco as a child and has graced his audiences with 

the flavors and fragrances of distant and nearby lands; with esteem for an extraordinary 
musician, whose singular ethnic cadences draw inspiration from a wide range of 

traditions, giving ultimate expression to the cultural mosaic constituting Israeli society; 
in honor of one who has never hesitated to express social injustice in music, for decades 
of prolific creative activity, constantly reinvigorated, leaving its mark on innumerable 
colleagues; and with gratitude for a representative of the State of Israel on the world’s 

stages, voicing the melodies of the Hebrew lyricists and poets, with heartfelt belief
in the power of music to reconcile peoples and elevate the spirit,

by conferring upon him the degree of

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