
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

נורית הירש
בהערכה למוסיקאית מופלאה, מגדולי המלחינים בזמר העברי בן זמננו, ששיריה מלווים את החברה הישראלית ונוגעים בכל אדם, בכל גיל; 

לזמרת וליוצרת ששיתפה פעולה עם טובי המשוררים והכותבים והלחינה בכשרון מזהיר מעל לאלף ושש מאות שירים שהותירו חותם 

עמוק על נוף התרבות של ישראל; למי שהחלה את דרכה המוסיקלית בשנות נערותה כפסנתרנית, והיתה לאמנית מצליחה ועטורת פרסים 

חשובים, לרבות פרס ישראל בזמר העברי, ואשר ייצגה את המדינה על בימות רבות ברחבי תבל; לאות כבוד על שהשכילה להרחיב את 

יצירתה לנעימות ולפזמונים עבור סרטי קולנוע רבים, הצגות וסדרות טלוויזיה, ועל מאות שירי הילדים שיצרה, שהיו לנכס צאן ברזל;

בהוקרה על אהבת המוסיקה, שהובילה את דרכה ליצירת תכנית הלימודים "שרים מורשת" לבתי ספר, ולאות תודה על עשרות שנים

שבהן היא מביאה את המנגינה אל הלבבות של קהלים רחבים,

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

Nurit Hirsh
In acknowledgment of a prodigious musician, among the greatest composers of modern Hebrew lyricism, whose 

songs constantly enrich Israeli society, appealing to people of all ages; to a singer-songwriter who has collaborated 
with leading poets and lyricists, setting, with dazzling skill, more than 1,600 songs to music, thus leaving a profound 

mark on Israel’s cultural landscape; to one who, in her youth, began her musical journey as a pianist, becoming a 
successful, award-winning artist, the recipient of such distinguished honors as the Israel Prize for Hebrew Song, who 
has also represented the State on numerous stages worldwide; with appreciation for her expansive creative endeavor, 
composing soundtracks for many cinematic works, theatrical productions and television series, and for the hundreds 
of children’s songs she has written, which are prized as invaluable cultural assets; in recognition of the love of music 
that inspired her to create Sharim Moreshet (“Singing Our Heritage”), an educational program for schools, and with 

gratitude for the decades in which she has instilled melody in the hearts of extensive audiences, 

by conferring upon her 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

December 6, 2016 ו׳ כסלו תשע”ז  |


