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

יהודית הנדל
מתוך הערכה רבה לסופרת בעלת-שם ואשת-רוח, מן הקולות הנשיים הראשונים והמובהקים בספרות 

הישראלית, אשר בכתיבתה המקורית והאמפתית היטיבה להאיר רבדים חבויים ואישיים במציאות חיינו 
ולתת להם ביטוי חי ורגיש; בהוקרה ליוצרת מחוננת, עטורת פרסים יוקרתיים רבים לרבות פרס ישראל 
לספרות, שיצירות המופת פרי עטה תורגמו ללשונות רבות, נגעו בלבבותיהם של קוראים רבים ועובדו 

עבור בימות התיאטרון, הרדיו והטלוויזיה; לסופרת שדורות של תלמידים מתחנכים על יצירותיה; בהכרת 
תודה על תיעודה המרגש ושיחות הרדיו על אודות מסעה לפולין, שזכו להד רב והשמעות חוזרות 

אשר מהוות עד היום השראה למסעות נוער לאותה מדינה; ולאות כבוד לאמנית הספרות העברית, על 
שבכתיבתה הייחודית, בעלת העומק, ובדמויותיה הרב-גוניות נתנה לראשונה קול לכל מי שקולם

לא נשמע בהוויה הישראלית, ועל רגישותה לאחר ולחלש המעידה על אהבת-האדם שבה,
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

Yehudit Hendel
In deep appreciation of a notable writer and intellectual, one of the first prominent female voices 

in Israeli literature who, through her original and empathic writing, skillfully illuminated the 
hidden layers and personal reality of our lives and gave them sensitive expression; in recognition 
of a gifted creator, recipient of many prestigious awards, including the Israel Prize for Literature, 

whose masterpieces have been translated into many languages  , touching the hearts of readers, 
and have been adapted for the theater, radio and television; in esteem for an author whose 

works have been used to educate generations of students; in acknowledgement of the moving 
documentaries and radio broadcasts about her trip to Poland, which received immense feedback 
and until today inspire youth trips to that country; and with respect for a Hebrew author whose 
unique writings contain deeper meanings, and whose multifaceted characters give for the first 
time a voice to those not heard in the Israeli experience, and for her sensitivity to others less 

fortunate, revealing thereby her love of mankind,
by conferring upon her the degree of

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