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

בוב גלדוף
לאות הוקרה ליוצר מוכשר, שחקן וזמר מצליח, מהלוחמים הבולטים למען זכויות אדם וסיוע לחלשים, 

שפעולותיו מעוררות ההשראה העלו את המודעות ברחבי העולם לעוני ולרעב באפריקה; לאות כבוד על תרומתו 
ארוכת השנים לתעשיית המוסיקה העולמית ועל מסירותו למטרה הנעלה של תמיכה בנזקקים; לאמן מופלא 
שהפיק מופעי-ענק בינלאומיים, ביניהם המופעים לייב-אייד ולייב-8 הנודעים, אשר כל הכנסותיהם הוקדשו 

למאמץ למיגור הרעב באפריקה, ועל כך זכה בפרסים ואותות כבוד רבים, לרבות תואר אביר ממלכת בריטניה, 
ופרס “איש שלום” מהוועידה העולמית של חתני פרס נובל לשלום; בהערצה למי שהשקיע מאמצים נושאי פרי 
בגיוס ראשי ארצות העולם לביטול חובן של המדינות העניות ביותר, והביא את כישוריו הרבים גם למאבק למען 

קידום זכויות האבהות בבריטניה; ומתוך הערכה עמוקה לאדם שהשלום בין בני-אנוש קרוב לליבו, ואשר
מקדיש רבות מזמנו ומכוחותיו ליצירת עתיד צודק וטוב יותר לדורות הבאים,

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

Bob Geldof KBE
In recognition of a talented singer, songwriter and actor and a prominent fighter

for human rights and aid for the poor, whose inspiring actions have raised awareness 
around the world of poverty and famine in Africa; in acknowledgement of his

long-standing contribution to the global music industry and his dedication to the noble 
cause of supporting those in need; in admiration for an exceptional artist who has 
produced international events, including the notable Live Aid and Live-8 concerts,

all the revenues from which were designated to eradicating hunger in Africa, and for 
which he won many prizes and distinctions, including Knight Commander of the Order 
of the British Empire and the Nobel Man of Peace award; in deep appreciation of one 
who has recruited nations around the world to cancel the debts of the poorest countries 

and who has focused his many talents on the struggle for fathers’ rights in Britain; and in 
honor of a man for whom peace between all people is close to his heart, and who devotes 

his time and efforts to creating a just and better future for coming generations,
by conferring upon him the degree of

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