
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

דן-בניה סרי
לאות הערכה לסופר פורה ומוערך, המבטא ביצירותיו הנפלאות אנושיות עמוקה ומיטיב לבטא את ההוויה הישראלית על פניה המגוונות; 

ליוצר עטור פרסים, לרבות פרס ביאליק ופרס ברנר על מפעל חיים, אשר מעשיר את התרבות העברית בסיפוריו האישיים והמקומיים כל-כך, 

תוך שהוא זועק את זעקותיו באומץ ובראייה חודרת, ורוקם בלב אוהב ובשפה עשירה וציורית עד מאוד את נוף ילדותו בין סמטאותיה של 

ירושלים; בהוקרה למי שביד אמן לוקח את קהל שומעיו וקוראיו אל מחוזות אחרים, קרובים-רחוקים, מ"עוגיות המלח של סבתא סולטנה" 

ועד "מותו של עץ החרוב", ומצליח לרדת לעומקן של מערכות יחסים ולגעת בלבם של רבים; ולאות תודה לכותב מוכשר, הנותן בספריו ביטוי 

חי ורגיש לכאב, לאהבה, לפחד ולחמלה, ומראה עד כמה הם משותפים לכל בני האדם באשר הם,

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

Dan-Benaya Seri
In acknowledgment of a prolific and respected author, whose marvelous works convey his profound humanity, and who 
excels at depicting the diverse facets of the Israeli experience; to an award-winning writer, whose distinctions include 
the Bialik Prize and the Brenner Prize for Lifetime Achievement, who enriches Hebrew culture with his personal and 
very local stories, while courageously crying out and rendering, with much love and a rich, picturesque language, the 
landscape of his childhood in the alleyways of Jerusalem; in recognition of one who masterfully takes his audiences 
and readers on journeys to distant yet nearby realms, from Grandma Sultana’s Salted Biscuits to The Death of the 

Carob Tree, who succeeds in capturing the depth of human relationships and touching the hearts of many; and with 
gratitude to a talented storyteller, whose books offer a vivid and sensitive portrayal of pain, love, fear and compassion, 

revealing the extent to which they are shared by all human beings, 

by conferring upon him the degree of

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