
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Menahem Pressler
In acknowledgement of a world-renowned pianist; a man who fled Nazi Germany as a child having lost much of his family, 
overcame all obstacles and built an illustrious six decade-long international career as a soloist and chamber musician; with 
esteem for a gifted artist who has left an enduring legacy as the founder of the acclaimed Beaux Art Trio; in homage to the 
dedication and commitment of an exceptional educator who has trained countless first-class musicians; with admiration for a 
fellow of the American Academy of Arts and Sciences whose outstanding accomplishments have earned him countless awards 
and honors, including six Grammy nominations, the German Cross of Merit, and the rank of Commander in the French Order of 
Arts and Letters; in appreciation of a uniquely talented musician, whose performances on the most prestigious stages alongside 
the greatest orchestras have garnered accolades the world over; and with gratitude for his inimitable interpretations and 
recordings of classical masterpieces, which have touched the hearts and uplifted the spirits of millions worldwide,

by conferring upon him the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
with all the rights and privileges pertaining thereto

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

מנחם פרסלר
בהוקרה לפסנתרן דגול, מהמוזיקאים המוערכים ביותר בעולם; לילד שברח מגרמניה הנאצית, שבה איבד חלק גדול ממשפחתו, שרד את כל 
המכשולים וכונן קריירה בינלאומית משגשגת הנמשכת למעלה משישה עשורים, כסולן וכחבר תזמורת קאמרית; לרב-אמן המשאיר אחריו 
מורשת שאין שני לה כמייסד ההרכב הקאמרי המהולל Beaux Art Trio; לאות תודה על המסירות והמחויבות העמוקה של מחנך ומורה 
מעולה, חבר האקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים, שאימן אין-ספור מוזיקאים מהשורה הראשונה ואשר בזכות הישגיו המופלאים 
הוענקו לו פרסים ואותות כבוד יוקרתיים רבים, לרבות שש מועמדויות לפרס הגראמי, אות מפקד במסדר הצרפתי לאמנויות ואות צלב 
הידועות  ביותר עם התזמורות  זכה לתשואות הקהל על הבמות החשובות  כבוד על הכישרון הנדיר שבזכותו  ההצטיינות הגרמני; לאות 
בעולם; ולאות הערכה על פרשנותו ליצירות מופת קלאסיות ועל ביצועיו המרגשים שהרטיטו לבבות ורוממו את רוחם של מיליוני אנשים 

ברחבי העולם,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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