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

מאיר שלו
לאות כבוד לסופר ברוך כישרון, שהיטיב לתאר את עולם ההתיישבות החלוצי, לרקוח עלילות נפתלות ולספר אודות 

מיתולוגיות משפחתיות מרגשות; למחבר ספרי ילדים רבים שבזכות חוש ההומור והרגישות שלו נוגע בלבבות צעירים 

וצעירים ברוחם ושותף ליצירת נכסי צאן ברזל בספרות הילדים הישראלית; לפובליציסט שנון וחד-תפיסה שכתיבתו 

בעיתונות הכתובה אודות המציאות היום-יומית הישראלית זכתה לקהל אוהדים רחב; לאות הוקרה לשוחר נאמן של 

השפה העברית שמפליא לצעוד במשעוליה, ללוש את מילותיה ולכונן בספריו ביטויים ייחודים ומופלאים; ליליד העמק, 

אוהב נאמן של הארץ, שרגביה, נחליה ונופיה נוכחים מרכזיים בכתביו ומרמזים על הקשר הבלתי ינתק שלו לאדמתה; 

מתוך הערכה לשגריר של התרבות הישראלית, עטור פרסים יוקרתיים רבים, שיצירות המופת פרי עטו תורגמו 

לעשרות לשונות ונגעו בלבבותיהם של קוראים בכל קצות תבל; ולאיש רוח ששורשיו נטועים עמוק במורשת ישראל 

ובספר הספרים, שאהבתו לתנ”ך ועיסוקו המתמשך בו מפיח בו חיים חדשים, קסם ועניין בקרב דורות רבים; 

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

Meir Shalev
In appreciation of a gifted writer who creatively depicted the world of the pioneering 

settlers, inventing winding plots and moving family sagas; in recognition of the author 
of many children’s books who, through his sense of humor and his sensitivity touches the 

hearts of both the young and young at heart, contributing to the priceless collection of 
Israeli children’s literature; to a sharp and witty publicist whose writing in the Hebrew 

press on the realities of day-to-day life in Israel has earned him a wide following; in 
acknowledgement of an advocate of the Hebrew language who uses singular words and 
weaves enchanting expressions in his works; to a child of the Valley, whose love of his 
country, its furrows, rivers and landscapes, takes center stage in his writing and is a 

testament to his unbreakable bond with the land; with high regard for an ambassador of 
Israeli culture, who has won numerous prestigious awards, and whose masterpieces have 
been translated into many languages   and touched the hearts of readers around the world; 
and in esteem for an intellectual with deep roots in the Israeli heritage whose love of the 

bible breathes new life, charm and interest in its narrative for the pleasure of all generations;
by conferring upon him the degree of

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