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

פרופ' שאול פרידלנדר
בהערכה עמוקה לאחד מבכירי החוקרים של היסטוריית השואה, על תרומתו החשובה להארת רזי 

קיומו של העם היהודי בדורנו; לילד שהוריו נרצחו באושוויץ וששרד את שנות המלחמה במנזר קתולי, 

אך בחר לאמץ מחדש את זהותו היהודית והיה לחוקר מעמיק של גרמניה הנאצית ויחסה ליהודים; 

לאות כבוד להיסטוריון חסר פשרות שמחבר באומץ אינטלקטואלי נדיר בין ביוגרפיה להיסטוריה, בין 

גורל היחיד לגורל העם, ובוחן ללא מורא גם את המרצחים וגם את העומדים מנגד, ביניהם הכנסייה 

הקתולית והעומד בראשה בתקופת מלחמת העולם השנייה; לחתן פרס ישראל, פרס פוליצר ופרסים 

רבים נוספים, בהוקרה על היושרה והרגישות בהן תאר את שעתו הקשה ביותר של עמנו, ועל פועלו 

המבטיח את שימור הזיכרון במטרה להפיק מן ההיסטוריה ציווי אוניברסאלי לחברה מתוקנת ולחירות,

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

Prof. Saul Friedländer
In recognition of one of the foremost researchers of the history of the Holocaust for his 

notable contribution in elucidating the enigma of the Jewish people’s survival in our age; 
in honor of the child of parents who were murdered at Auschwitz, and who survived the 
war years in a Catholic monastery but decided to reclaim his Jewish identity and became 

a sharp observer of Nazi Germany and its treatment of the Jews; in acknowledgement 
of a uncompromising historian who, with rare intellectual courage connects between 

biography and history, and the fate of the individual and that of a people; in appreciation 
of a scholar who fearlessly probes both the murderers and those who opposed them, 

including the Catholic Church and its leadership during the Second World War; with deep 
esteem for a laureate of the Israel Prize and Pulitzer Prize, among many other awards; and 
in recognition of the integrity and sensitivity with which he has documented the darkest 
moments of the Jewish people and his efforts in preserving memory so that society will 

learn from history and advance universal values of a free and just society,
by conferring upon him the degree of

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


