
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' ישראל אומן
לאות הוקרה למתמטיקאי דגול, שמחקריו פורצי הדרך ייסדו ענפים חדשים בתורת המשחקים וסייעו לבסס את מעמדה המרכזי בכלכלה 

המודרנית; לחוקר מבריק שהיה הראשון לנתח סדרות של משחקים לשם בחינת השפעת ההישנות על קבלת ההחלטות בשיתופי פעולה, והאיר 

באור חדש את הרציונאליות בהתנהגות האנושית; מתוך הערכה עמוקה למלומד ידוע-שם, שהכלים שפיתח לניתוח מצבים ביחסי גומלין משמשים 

כלכלנים ברחבי העולם; מתוך כבוד למי שכיהן בתפקידים חשובים, בין היתר כנשיא האגודה הבינלאומית לתורת המשחקים, אשר העמיד 

דורות של תלמידים וחוקרים והיה להם ולעמיתיו מופת ומקור להשראה; לחתן פרס נובל לכלכלה ופרסים רבים נוספים, חבר באגודות אקדמיות 

יוקרתיות, לרבות האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית והאקדמיה הישראלית למדעים, לאות תודה על שהציע תובנות מעמיקות בחזית 

המחקר ובכך הציב את מדינת ישראל בחוד החנית של המדע העולמי ותרם תרומה משמעותית להרחבת גבולות המדע לטובת האנושות כולה,

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. Yisrael Aumann
In acknowledgment of an outstanding mathematician, whose groundbreaking discoveries have contributed to the foundation 

of new branches in the field of game theory, solidifying its key role in modern economics; to a brilliant researcher, the first 
to conduct a formal analysis of series of games, examining the effect of repetition on decision making in the framework of 
cooperation and illuminating the rationality of human behavior; with esteem for a preeminent scholar, who has provided 
economists worldwide with the tools necessary to analyze situations of reciprocity; in recognition of one who has held 

noteworthy positions, including as president of the international Game Theory Society, for training generations of students 
and researchers and serving as a role model and source of inspiration for his colleagues; to a laureate of the Nobel Memorial 

Prize in Economic Sciences and numerous other awards, a member of prestigious academic societies, among them the 
American National Academy of Sciences and the Israel Academy of Sciences and Humanities, with gratitude for offering 

profound research-based insights, thus positioning the State of Israel at the forefront of the international science arena and 
pushing the boundaries of scientific knowledge for the benefit of all humankind,

by conferring upon him the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors
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