
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

גוסטב ס’ לוי 
לאות הערכה לאיש-עסקים מצליח ותורם נדיב-לב; לאות כבוד למשפטן, יזם, ממציא פורה ובעל חזון, שגייס

את כישוריו ויכולותיו המעולים לשדה המעורבות החברתית ובעיקר לקידום החינוך, הקרוב ללבו; לבונה ומפתח

שהשכיל להפוך בניינים תעשייתיים ישנים בעירו לבתי-ספר חדשניים; מתוך הכרת תודה לציוני מסור, ידיד נאמן

של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חבר ב-Ben-Gurion Society ובחבר הנאמנים של האוניברסיטה וחבר

פעיל באגודת השוחרים של ארצות הברית, על חזונו מרחיק-הראות והבנתו את העוצמה והיכולת הטמונים

באנרגית השמש, ועל פועלו הרב לקידום המחקר בתחום זה ובתחומים רבים נוספים; ולאות הוקרה עמוקה על

תרומתו שלא תסולא בפז לפיתוח האוניברסיטה ולרווחתם של הסטודנטים, בהקימו יחד עם רעייתו מרג’ורי

בניין מעונות, מתוך אהבת אדם גרידא ולמען יצירת עתיד טוב יותר לישראל ולעם היהודי,
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

Gustave S. Levey
in appreciation of a successful businessman and munificent donor, a lawyer,

entrepreneur and creative inventor, and a pioneer in the field of real estate, who
used his exceptional talents in the realm of social involvement, particularly in
the advancement of education; in recognition of a builder and developer who
promoted the conversion of old commercial buildings into new schools in his

home community; in acknowledgement of a dedicated Zionist and loyal friend
of Ben-Gurion University of the Negev, a member of the Ben-Gurion Society

and the Board of Governors, who plays an active role in the American Associates,
for his far-reaching vision of the potential that lies in solar energy and his unstinting 

efforts to advance research in this field and many others; in gratitude for his
invaluable contribution to the development of the University and the welfare of

its students through his establishment of a dormitory building together with his
wife Marjorie; and with deep esteem for his spirit of caring and the wish to create

a brighter future for Israel and the Jewish people,
 by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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