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

סימון וייל
מתוך הערכה עמוקה למנהיגה רבת-השפעה, שכיהנה כשרת הבריאות והרווחה בממשלות צרפת ופעלה 

רבות לקידום הצדק החברתי והשוויון במדינתה; לבת העם היהודי ששרדה את אימי השואה והפכה 
לנשיאה הנבחרת הראשונה ומנהיגת הגוש הליברל-דמוקרטי של הפרלמנט האירופי, ואשר רתמה את 

כישוריה ואת מרצה הבלתי נדלה לשירות הציבור כחברת פרלמנט, עת פעלה במסירות למען השמירה על 
הסביבה, על בריאות הציבור ועל זכויות האדם; לאות כבוד למדינאית עתירת-מעשים, חברת האקדמיה 

הצרפתית היוקרתית, אשר מילאה תפקידים מרכזיים במדינתה וברחבי תבל, לרבות נשיאת כבוד 
של הקרן להנצחת השואה, ואשר על פועלה זכתה באותות כבוד בינלאומיים רבים; ולאות הוקרה על 

נחישותה ועוז רוחה בקידום השוויון בין המינים והשמירה על כבוד האדם, בקדמה את החוק המהפכני 
שהעניק לנשים את זכות ההחלטה על גופן, אשר הותיר חותם בל-יימחה על תולדות בני ארצה,

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

H.E. Simone Veil
In deep appreciation of a highly accomplished leader who, as Minister of Health
and Social Affairs in the French Government, strove to promote social justice and 
democracy in her country; in recognition of a Jew who survived the horrors of the 
Holocaust and rose to become President of the European Parliament and leader of

the Liberal Democrat and Reform Party, who harnessed her expertise and
inexhaustible energy in public service as a Member of Parliament, where she

dedicated herself to championing issues pertaining to the environment, public health 
and human rights; in acknowledgement of a resolute stateswoman, a member of the 
prestigious Académie française, who filled many key positions in her country and in 

the global arena, including as Honorary President of the Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah, and who has received many international honors for her work; and with 
esteem for her steadfastness in promoting gender equality and human respect and the 

revolutionary legislation granting women the right to decide on their own bodies,
among other laws, which left an indelible mark on the history of her country,

by conferring upon her the degree of

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

May 11, 2010 כ”ז באייר תש”ע




