
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ’ יקותיאל גרשוני 
מתוך הערכה עמוקה לאיש אשכולות רחב אופקים, שבזכות התעוזה העיקשת והאינטליגנציה בהן ניחן נחל 

הצלחה בכל עיסוקיו - מהמחקר המדעי ועד עולם הספורט - וכל זאת לאחר הפציעות הקשות שספג בעת שרותו 

הצבאי; בהוקרה למי שדרכו רצופת המהמורות לא עצרה בעדו מלהציב לעצמו כל העת אתגרים חדשים; לאיש 

אקדמיה מוערך, החוקר את ההיסטוריה הפוליטית של מערב אפריקה ואת מערכת היחסים שבין אפריקנים 

לאפריקנים-אמריקנים, שהעמיד עשרות תלמידים וחוקרים ואשר פעל לקידום ההשכלה הגבוהה במלאו 

תפקידים מרכזיים, לרבות ראש תחום ההיסטוריה בקרן הלאומית למדע בישראל ונשיא האגודה ללימודי ליבריה 

בארצות הברית; לאות כבוד לספורטאי מעורר השראה, שהשתתף בעשרות תחרויות בארץ וברחבי העולם,

זכה במדליות בשלושה משחקים פאראלימפיים והנחיל כבוד רב למדינת ישראל; בהכרת תודה לאדם אמיץ

ונדיב לב, המקדיש מזמנו וממרצו הבלתי נדלה לפעילות התנדבותית רבת-פנים, ובפרט לסיוע והושטת

יד תומכת לנכים ופצועים ולהענקת תקווה חדשה לאלו הזקוקים לכך,

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. Yekutiel Gershoni
In recognition of a broad-minded scholar, who by virtue of his uncompromising courage 
and intellect went on to succeed in all his pursuits – from scientific research to the world 

of sport – despite suffering serious injuries during his army service; in esteem for a learned 
academic who researched the political history of West Africa and the relationships 

between Africans and African-Americans, taught many students and researchers, and 
contributed to the advancement of higher education by filling key positions, including 

head of the history track in the Israel Science Foundation and President of the Liberian 
Studies Association in the United States; with admiration for an inspiring sportsman 

who participated in dozens of competitions in Israel and around the world, won medals in 
three Paralympic Games and brought great honor to the State of Israel; and with gratitude 

to a courageous and generous man, who dedicates his time and inexhaustible energy to a 
wide range of volunteer activities, particularly reaching out to and supporting those who 

are injured and disabled, instilling in them new hope for a brighter future,
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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