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

פרופ’ פיטר פריץ
לאות כבוד למדען מבריק בתחומי ההידרולוגיה וההידרו-כימיה, שתרומתו למחקר ולפיתוח של שימושים 
באיזוטופים יציבים בחקר סוגיות סביבתיות במדעי המים נתנה בידי עמיתיו כלים רבי-ערך לניתוח והבנת 
מגוון רחב של תופעות; לחוקר פורה, אשר הניח את היסוד לשימוש באיזוטופים יציבים של חמצן, חנקן 

ופחמן בהידרולוגיה סביבתית לצורך השמירה על איכות המים; בהוקרה לאיש אקדמיה מוערך ועטור 
אותות כבוד, שהעמיד דורות של תלמידים וחוקרים ומילא תפקידים מרכזיים רבים, לרבות יועץ מדעי 

לממשלת גרמניה; בהערכה רבה לידיד אמת של האקדמיה הישראלית, על פועלו לחיזוק קשרי המחקר 
בין גרמניה וישראל ולקידום פרויקטים מדעיים משותפים בנושאים סביבתיים; ולאות תודה על תרומתו 

לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב כראש הוועדה האקדמית המייעצת למכון צוקרברג לחקר המים, המנווט 
אותו לעבר שיאים חדשים של מצוינות אקדמית כאחד ממכוני המחקר המובילים בארץ ובעולם,

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. Peter Fritz
In recognition of a brilliant scientist in the fields of hydrology and hydro-chemistry, 

whose contribution to research and development of the use of stable isotopes in the 
study of environmental issues in water sciences has furnished his colleagues with 

invaluable tools for the analysis and understanding of a wide range of phenomena; 
in recognition of a prolific scientist who has laid the foundation for using oxygen, 
nitrogen and carbon stable isotopes in environmental hydrology to protect water 

quality; in acknowledgement of an honored academic who has taught generations 
of students and researchers and has held many key positions, including scientific 
advisor to the government of Germany; with profound esteem for a true friend of 

the academic community in Israel for his efforts to strengthen research ties between 
Germany and Israel and the advancement of joint projects on environmental issues; 
and with gratitude for his contribution to Ben-Gurion University of the Negev as

a member and chairman of the Scientific Advisory Board of the Zuckerberg 
Institute for Water Research, guiding it towards new heights of academic
excellence as one of the leading research institutes in Israel and the world,

by conferring upon him the degree of

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

May 11, 2010 כ”ז באייר תש”ע




