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

השגריר מת’יו גולד
לאות כבוד לדיפלומט ברוך כישרון שזכה למלא תפקידים בכירים ורבי השפעה ברחבי העולם במסגרת עבודתו בשירות 

החוץ הבריטי, בין היתר בתפקידי מפתח במנילה, באיסלמאבאד, בטהרן ובוושינגטון, כראש המטה של שר החוץ 

הבריטי וכיועץ לענייני חוץ לראש ממשלת בריטניה והוכיח כי תבונתו עולה על גילו; לאות הוקרה לאדם הגאה בשורשיו 

ובמורשתו, שבמהלך שירותו ברחבי תבל מקפיד לטפח את קשריו עם הקהילות היהודיות המקומיות ולעשות חסד עם 

קשישים ניצולי שואה; לבעל מעוף, הנלחם בקולות הקוראים לבודד את מדינת ישראל ואת מוסדותיה האקדמיים, בין 

היתר באמצעות גיוס זוכי פרס נובל ומדענים מהשורה הראשונה וייזום תוכניות לשיתוף פעולה מחקרי ואקדמי בתחומי 

ההיי-טק, מדעי החיים ותוכנית BIRAX המביאות להידוק וחיזוק הקשרים המדעיים בין אוניברסיטאות בריטיות 

וישראליות; ומתוך הוקרה לאיש חזון שפעילותו הנמרצת בשגרירות הבריטית מביאה לעיגון וביסוס הזיקה בין הממלכה 

המאוחדת למדינת ישראל, מחזקת קשרי אחווה ורעות בין שתי האומות ומקדמת הבנה וקרבה באזור כולו;

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

H.E. Matthew Gould M.B.E.
In recognition of a gifted diplomat who has served in senior positions around the world 
while working for the British Foreign and Commonwealth Office, including in Manila, 

Islamabad, Tehran and Washington, and as the Principal Private Secretary to the Foreign 
Secretary and Private Secretary for Foreign Affairs to the Prime Minister, and has proven 

wiser than his years; in acknowledgement of a man proud of his heritage who, during 
his service overseas, cultivated ties with local Jewish communities and extended aid to 

Holocaust survivors; in appreciation of his efforts in challenging those who seek to isolate 
the State of Israel and its academic institutions through the promotion of joint research 

and academic programs between Britain and Israel, and by recruiting Nobel laureates and 
eminent scientists in the field of the life sciences, especially in hi-tech and the BIRAX 

Regenerative Medicine Initiative, leading to the strengthening of scientific collaboration 
between British and Israeli universities; and in esteem for a man of vision whose prolific 
activities at the British Embassy have contributed to consolidating relations between the 
United Kingdom and the State of Israel, reinforcing the bonds of friendship between the 

two nations and promoting wider understanding in the region;
by conferring upon him the degree of

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