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

ד״ר נחום גוזיק
בהערכה לנדבן עתיר-מעשים, איש עסקים מצליח התורם ביד נדיבה למטרות נעלות ברחבי העולם; 

לאות כבוד ליזם ומנהל, שמאודסה שבאוקראינה עשה את דרכו לישראל ולארצות הברית והקים בעמק 

הסיליקון חברה משגשגת בחזית תחום הטכנולוגיות עתירות הידע; מתוך הכרת טובה לנדבן פעיל 

בקהילה היהודית בצפון קליפורניה, שארגונים רבים ומוזיקאים צעירים מוכשרים התברכו בנדיבותו 

בהופכו את הנתינה לדרך חיים; לאות הוקרה עמוקה לאדם רחב-לב ותומך מסור, על מחויבותו 

העמוקה לקידום ההשכלה הגבוהה והמחקר בישראל בכלל ובנגב בפרט, ועל חותמו המשמעותי הניכר 

ברחבי הקמפוס של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בבניינים ובנתיב העתיקות הנושאים את שמו; ומתוך 

הכרת תודה לחבר ב-Ben-Gurion Society על פועלו הרב למען טובת הסטודנטים והקהילה כולה 

ועל הידידות והשותפות לדרכה של האוניברסיטה מתוך מסירות כנה ואהבת הזולת,

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

Dr. Nahum Guzik
In recognition of a highly active philanthropist, a successful businessman who has 

generously contributed to noble causes worldwide; in acknowledgement of an entrepreneur 
and director, who made his way from Odessa, Ukraine to the United States via Israel and 

founded a lucrative, cutting-edge hi-tech company in Silicon Valley; with esteem for a proud 
philanthropic activist in the Jewish community of Northern California, who has blessed 

many organizations and talented young musicians with his generosity and for whom giving 
has become central to his life; in appreciation of a benevolent and devoted supporter, for 
his commitment to the advancement of higher education and research in Israel in general 
and the Negev in particular, for leaving a significant mark on the Ben-Gurion University 

campus through buildings and the antiquities pathway that bear his name; and with profound 
gratitude to a member of the Ben-Gurion Society for his numerous activities on behalf 

of the students and the entire community, and for his friendship and partnership with the 
University stemming from sincere devotion and altruism,

by conferring upon him the degree of

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


