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

פרופ’ עופר בר-יוסף
לאות הערכה למלומד בר-סמכא, חוקר מובהק של הפרהיסטוריה בארץ ישראל, שתגליותיו העמיקו את הידע 

הקיים על אבותינו הקדמונים; למדען מצטיין, שחשף ותיעד עובדות חשובות אודות התפשטות האנושות מערש 

הולדתה ביבשת אפריקה, המעבר המכריע מכלכלת ַצִיד וֶלֶקט ְלחקלאות, הקמת יישובים של קבע והתפתחות 

התרבות בתקופת האבן הקדומה; בהוקרה לחוקר מוביל בתחומו, שחפירותיו הציבו את הארכיאולוגיה הישראלית 

בחזית המחקר הפרהיסטורי בעולם; מתוך כבוד למי שהוכיח את ערכן הייחודי של חפירות באתרים מדבריים, 

בישראל וברחבי העולם, בחקר תרבויות פליאוליתיות; בהכרת טובה לאיש אקדמיה מסור שתלמידיו וממשיכי 

דרכו מהווים את שדרתה של הארכיאולוגיה הפרהיסטורית בישראל; לאות תודה על תרומתו הכבירה להבנת העבר 

הרחוק ולהכרת התנאים שהשפיעו על מקורה ועל התפתחותה של התרבות האנושית, 

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

Prof. Ofer Bar-Yosef
In recognition of a venerated scholar, a diligent researcher of the prehistory of the Land of 
Israel, whose discoveries have deepened existing knowledge of our ancestors; with esteem 
for an outstanding scientist who exposed and documented important facets of the spread 
of humanity from its birthplace in Africa, the critical passage from hunting-gathering to 
agriculture, the establishment of permanent settlements and the development of culture 
in the Stone Age; in acknowledgement of a leading researcher in his field, whose digs 
have placed Israeli archaeology at the forefront of prehistoric research worldwide; in 

acknowledgement of an archaeologist who has proved the unique significance of desert 
excavations in Israel and throughout the world, and for researching Palaeolithic cultures; 

in appreciation of a devoted academician whose students and followers form the backbone 
of prehistoric archaeology in Israel; and in gratitude for his immense contribution to 

understanding the distant past and for shedding light on the conditions that influenced 
the origins and development of modern civilization,

by conferring upon him the degree of

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