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

מרים זהר
לאות כבוד לשחקנית מופלאה, מבכירות שחקניות התיאטרון בישראל, שכבשה את הבימות בשפע תפקידים 

ראשיים וחדרה ללב הקהל בכישרונה הבולט; בהערכה לילדת הפלא ששרדה את מוראות השואה ואת מחנות 

המעצר בקפריסין ומשם החלה את דרכה אל התיאטראות החשובים ביותר בישראל; לאות הוקרה לאמנית דגולה 

שבמשך למעלה משישים שנה גילמה בכישרון מזהיר גלריה רחבה ומגוונת של דמויות בלמעלה מ-60 מחזות, 

קלאסיים ומודרניים כאחד, מ"מרי סטיוארט", "מי מפחד מוירג'יניה וולף" ו"השושנה המקועקעת" ועד הצגת היחיד 

המרגשת בכיכובה, "הטיול", ואשר כיכבה גם בסדרות טלוויזיה ובקולנוע; ובהכרת תודה לאמנית עטורת פרסים, 

לרבות פרס ישראל בתיאטרון ופרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים, על שמנחילה לדורות הבאים של שחקנים 

את תובנותיה ומקרבת אליהם את מיטב היצירות, ועל תרומתה להעשרת התרבות והאמנות במדינת ישראל,

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

Miriam Zohar
In acknowledgment of an illustrious actress, a pillar of the Israeli theater, who has moved 

the hearts of audiences in a variety of leading roles, performing with supreme talent;
in appreciation of the wonder child, who survived the Holocaust and the internment 

camps in Cyprus, then making her way to Israel’s most prestigious stages; with esteem for 
a distinguished artist who, for over sixty years, has brilliantly embodied a diverse gallery 
of characters in more than sixty plays, drawn from classical and modern repertoires, such 
as Mary Stuart, Who’s Afraid of Virginia Woolf, and The Rose Tattoo, as well as her moving 

rendition of the monodrama The Journey, in addition to her appearance in cinematic 
productions and television series; and in recognition of a true star, whose countless 
awards, among them the Israel Prize for Theater and the Israeli Theater Lifetime 

Achievement Award, testify to her extraordinary ability to bring theatrical masterpieces
to life and bestow her insights on the future generations of actors, as well

as her significant contribution to the enrichment of art and culture in Israel,

by conferring upon her the degree of

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