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

הברונית אריאן דה רוטשילד
לאות כבוד לאשת חזון נדיבת לב, שמחויבותה לשיפור החברה בה אנו חיים נטועה במסורת רבת-דורות של 

נתינה, ושורשיה באנושיות צרופה ובחתירה למצוינות; לאות הוקרה לבנקאית מוכשרת ואשת עסקים מצליחה 

העומדת בראש קבוצת אדמונד דה רוטשילד, על התרומה הנדיבה והאיתנה למגוון רחב של מטרות נעלות במדינת 

ישראל וברחבי העולם, לרבות תרבות, חינוך, סביבה, בריאות ומחקר; בהערכה על שהיא פורשת חסותה על אמנים 

ואמנויות ותומכת בפרס יוקרתי הניתן על שמה, ועל שהקדישה מזמנה וממרצה לעידוד יזמות חברתית ודו-שיח 

בין תרבויות באמצעות כינון תכנית העמיתים ע"ש אריאן דה רוטשילד; ומתוך הכרה בערכה של ידידת אמת 

שעושה רבות למען ההשכלה הגבוהה בישראל ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על מעורבותה בפעילויות "קוביית 

רוטשילד" ומכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטה ובארגון שגרירי רוטשילד, 

ועל תמיכתה בקידום מנהיגות, מעורבות חברתית וחדשנות עסקית, לרווחת החברה כולה,

ולהעניק לה 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

Baroness Ariane de Rothschild
In recognition of a visionary woman, whose whole-hearted commitment to

the enhancement of society and the betterment of humankind is deeply rooted in a 
multi-generational tradition of giving, founded on humanistic values and the quest for 

excellence; in acknowledgment of a talented banker and an extraordinary businesswoman 
at the helm of the Edmond de Rothschild Group, for outstanding, long-lasting 

contributions to a wide range of noble causes in Israel and around the world, spanning 
culture and education, the environment, health and research; in appreciation of a patron 
of contemporary art, sponsoring the prestigious prize that bears her name; for her selfless 
devotion to the promotion of social entrepreneurship and intercultural dialogue, through 

the establishment of the Ariane de Rothschild Fellowship; and with esteem for a true 
friend who contributes extensively to higher education in Israel and at Ben-Gurion 

University of the Negev, supporting the Rothschild Cube, Heksherim – The Research 
Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, and the Benjamin de Rothschild 

Ambassadors Organization, promoting leadership, social engagement, and business 
innovation, for the benefit of society,

by conferring upon her the degree of

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