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

פרופ’ דבורה ליפשטאדט
בהוקרה להיסטוריונית רבת-מוניטין שמחקריה המקיפים מקדמים את הלימוד וההבנה של הזוועות בתקופה 
האפלה ביותר בהיסטוריה האנושית, ושל תגובת העולם אליהן; בהצדעה לחוקרת מבריקה, לוחמת ללא חת 

בהכחשת השואה, המתמידה במסעותיה ברחבי העולם למען שימור זכר השואה בקרב הקהילה הבינלאומית; 
למי שהייתה למופת של אומץ אישי ואינטלקטואלי ואשר חתירתה לאמת ונחישותה בהוכחת עובדות מוצקות 

מעוררות השראה; לאות כבוד לחברת האקדמיה האמריקנית לחקר היהדות, יועצת לרשויות ממשלתיות, שכיהנה 
בתפקידים מרכזיים במועצה ובמוזיאון לזכר השואה בארצות הברית ואשר הקימה את המכון ללימודי יהדות 

באוניברסיטת אמורי שבמדינת ג’ורג’יה ועמדה בראשו; למרצה מצטיינת ועטורת פרסים שכתבה ספרים חשובים 
והעמידה תלמידים רבים ממשיכי דרך; ובהערכה על מחויבותה העמוקה לייצוג קורבנות השואה ועל עמידתה על 
המשמר כנגד אנטישמיות בפרט וגזענות בכלל, מתוך מטרה ללמוד מהעבר ולבנות חברה מתוקנת ושוחרת שלום,

ולהעניק לה 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. Deborah Lipstadt
In recognition of a highly regarded historian whose comprehensive studies advance the 
understanding of the atrocities perpetrated during the darkest period in human history 

and the world’s reaction to them; in acknowledgement of an eminent scholar who 
fights fearlessly against Holocaust denial, tirelessly traveling the world to perpetuate 

the memory of the Holocaust amongst the international community; with high regard 
for an exemplary model of personal and intellectual courage whose quest for truth and 
determination to prove established facts are inspirational; in honor of a member of the 

American Academy of Jewish Research, a consultant to government offices, who served 
in key roles in the United States Holocaust Memorial Council and the United States 
Holocaust Memorial Museum and who founded and headed the Tam Institute for 

Jewish Studies at Emory University; in esteem for an outstanding and award-winning 
lecturer, who wrote influential books and inspired generations of students to follow in 
her footsteps; and in appreciation of her deep commitment to representing Holocaust 

survivors and her stand against anti-Semitism in particular and racism in general, from
a commitment to learn from the past and to build a peaceful and civil society,

by conferring upon her the degree of

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