
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

אריק פ’ רוס
לאות הוקרה לנדבן עתיר-מעשים, איש עסקים מצליח התורם ביד רחבה למטרות נעלות ברחבי העולם ובישראל;

ליליד גרמניה שנמלט מציפורני הצורר הנאצי ואיבד את משפחתו בשואה, ואשר הצליח כעוף החול להתרומם מתוך

האפר ולהקים בית יהודי חם בארה”ב; לאות כבוד ליזם ומנהל בתעשיית החומרים הסינטטיים שהביא את כישוריו המעולים

לשדה המעורבות הקהילתית, והפך את הנתינה למרכז חייו; בהערכה על מחויבותו העמוקה לשימור זיכרון השואה

והמורשת היהודית העשירה לדורות הבאים, על-ידי תרומותיו הנדיבות לאתרי הנצחה ומוזיאונים לזיכרון השואה ולקידום החינוך;

מתוך הכרת תודה לאדם רחב-לב, ידיד נאמן של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על תמיכתו במגוון רחב של פרויקטים

באוניברסיטה מתוך מסירות כנה ואהבת הזולת ולמען טובת הסטודנטים והקהילה 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

Eric F. Ross
In recognition of a philanthropist who has carried out an abundance of good deeds,

a successful businessman who has magnanimously donated to worthy causes in Israel and 
throughout the world; to one born in Germany who escaped the clutches of the Nazis and 
lost his family in the Holocaust but succeeded like a phoenix to rise up from the ashes and 

build a Jewish home in the United States; in acknowledgement of an entrepreneur and pioneer 
in the production of synthetic materials, who brought his skills to the realm of community 

involvement and made giving the focus of his life; in appreciation of his strong commitment to 
preserving the memory of the Holocaust and the rich Jewish heritage for future generations, 
made possible by his generous donations to Holocaust memorials, museums and education;
and in esteem for a generous and loyal friend of Ben-Gurion University of the Negev for his 
support of a wide range of projects, emanating from a genuine concern, devotion and love of

his fellow men and for the benefit of the students and the entire community, 
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto

June 6, 2010 כ”ד בסיוון תש”ע
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