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

פרופ' יעקב זוסמן
לאות הערכה לחוקר מזהיר של ספרות חז"ל, שמחקרו פורץ הדרך הרחיב את גבולות הידע על התלמוד הבבלי 

והירושלמי ועל ספרות המדרשים; בהוקרה עמוקה לבן למשפחת רבנים ותלמידי חכמים, שנמלט מציפורני הצורר 

הנאצי בהונגריה והיה למלומד בר-סמכא המעמיק בשאלות היסוד של אושיות המסורת היהודית; לחבר האקדמיה 

ללשון העברית, מחברם של פרסומים רבים ומגוונים, לרבות עריכת המהדורה החדשה והמהימנה של התלמוד 

הירושלמי; בהכרת טובה לאיש אקדמיה מסור, מראשוני מלמדי התלמוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שהקים 

דורות של תלמידים ממשיכי דרך  והיה להם למופת ומקור להשראה; ולאות כבוד לחתן פרס ישראל לחקר התלמוד 

ופרס א.מ.ת. לאמנות, מדע ותרבות, על תרומתו הכבירה להבנת התרבות והמורשת היהודית לדורותיה,

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. Yaakov Sussmann
In appreciation of an outstanding scholar in the field of Rabbinic Literature, whose 
groundbreaking research and distinguished scholarship have expanded the realm of 
knowledge of the Talmud and the Midrash; in profound recognition of a scion of a 
rabbinic dynasty, who escaped the clutches of the Nazis in Hungary and went on to 

acquire expertise on the fundamental tenets at the core of Jewish tradition; with high 
regard for a member of the Academy of the Hebrew Language, whose numerous

and wide-ranging publications include the newest authoritative edition of the
Jerusalem Talmud; in acknowledgment of a devoted academician, among the very first 

Talmud professors at Ben-Gurion University of the Negev, who has taught and
inspired generations of successors; and with esteem for an Israel Prize Laureate for

Talmud Study and a recipient of the EMET Prize for Science, Art and Culture, attesting 
to his immeasurable contribution to Jewish heritage and culture for generations to come,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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November 27, 2014 ה’ בכסלו תשע”ה


