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

סר מרטין גילברט
לאות הוקרה להיסטוריון דגול, מחשובי חוקרי התקופה המודרנית בעולם; בהערכה לחוקר מבריק ורב-השפעה 

של ההיסטוריה הפוליטית והצבאית במאה העשרים, שבראייתו החודרת ומחשבתו המקורית הניח יסודות 
חיוניים ללמידת היחסים הבינלאומיים, ומתוך כך סייע להבנת התהליכים המתרחשים סביבנו היום; למחברם 

של עשרות ספרים מעמיקים ורחבי-יריעה המהווים מקור לא אכזב ומעיין של ידע עבור הדורות הבאים, 
לרבות הביוגרפיה הרשמית של ווינסטון צ’רצ’יל ואטלסים היסטוריים פורצי דרך; לאות כבוד למרצה רב-מוניטין, 

בר-סמכא בחקר הציונות, ישראל ותקופת השואה, שהעמיד תלמידים רבים וחוקרים ממשיכי דרך, ואשר 
הוכתר כאביר הממלכה הבריטית; למי ששרת את ארצו במסירות ובנאמנות כחבר הוועדה הממשלתית לעניין 
המלחמה בעירק וכנציג בוועדה לזכויות אדם של ארגון האומות המאוחדות בז’נבה; ובהכרת תודה לידיד מסור 

של מדינת ישראל, אשר העניק קול לאלו אשר אם לא כן, סיפורם לא היה נשמע,
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

The Rt Hon
Sir Martin Gilbert CBE, DLitt

In recognition of a leading historian of the modern world, one of the most prominent 
researchers of 20th century political and military history, whose penetrating vision and 

original thinking set down the essential foundations for studying international relations, 
thus facilitating our understanding of developments unfolding today; in acknowledgement 

of the author of numerous scholarly books on a broad range of subjects that provide
a rich mine of information for future generations, including the official biography of

Sir Winston Churchill and pioneering historical atlases; with esteem for a highly regarded 
lecturer, an expert in the study of Zionism and contemporary Israel and of the Holocaust 
era, who has mentored many students and researchers, and who was made a Commander 

of the Order of the British Empire (CBE) and later awarded a knighthood, who has loyally 
served his country as a member of the official governmental commission of enquiry into the 

war in Iraq and as a representative at the United Nations Human Rights Commission in 
Geneva; and in deep appreciation of a loyal friend of the State of Israel, who has provided 

an enduring voice for those whose  stories would otherwise not have been told,
by conferring upon him the degree of

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