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

ג'יימס מ' ברסלאואר
לאות כבוד לאדם רב-פעלים שהשקיע את כישוריו הרבים ואת ניסיונו העשיר מתחום התעשייה 

והמכירות בעולם המעורבות החברתית ובחיזוקם ושגשוגם של העם היהודי ומדינת ישראל; בהערכה 

למי שמקדיש מאמצים מתמשכים לקידום מטרות נאצלות, לרבות דיור בר-השגה, השכלה גבוהה וזהות 

יהודית פלורליסטית; מתוך הכרת טובה על מחויבותו האיתנה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב באמצעות 

שותפותו בקרן סורף ומעורבותו הענפה באגודת שוחרי האוניברסיטה בארצות הברית; ולאות הוקרה 

לאדם מרחיק ראות, שותף מסור להפרחת הנגב, שהשכיל להבין שהאזור זקוק למנועי צמיחה כלכליים 

בני-קיימה ואשר קידם, מראשיתו, את בניית הפארק לטכנולוגיות מתקדמות הסמוך לאוניברסיטה, 

ההופך את הנגב למחוז משגשג לרווחת תושביו ותושבי 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

James M. Breslauer
In recognition of a man of action who has contributed his numerous talents and rich experience 

from industry and sales to the world of community involvement and to the advancement of 
the strength and prosperity of the Jewish people and the State of Israel; with deep esteem for 
a man who  dedicates his efforts to promote pressing goals such as accessible housing, higher 
education and pluralistic Jewish identity; in acknowledgement of his stalwart support of the 
University through his participation in the Soref Foundation and his extensive involvement 
in the American Associates, Ben-Gurion University of the Negev; and in appreciation of a 
man of great foresight, a committed partner in making the Negev bloom, who understands 

the area’s need for sustainable engines of economic growth and took the lead from the outset 
in promoting the building of the Advanced Technologies Park that is turning the Negev into a 

thriving region for the benefit of its residents and the State of Israel as a whole,
by conferring upon him the degree of

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


