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

Moshe Safdie
In recognition of a preeminent architect who has left an indelible mark on public spaces worldwide; to a native of Haifa who 
became an internationally renowned architect and illustrious city planner, dedicated to mediating between human experience 
and local geography and culture; with admiration for his masterful designs for numerous prominent public projects in Israel 
and around the world, including the new terminal at Ben-Gurion Airport, the World Holocaust Remembrance Center at Yad 
Vashem, Mamilla Mall in Jerusalem, Marina Bay Sands in Singapore, The United States Institute of Peace in Washington, DC, and 
the National Gallery of Canada in Ottawa; with regard for the recipient of numerous prestigious honors and awards, author of 
influential theoretical treatises in his field and committed mentor to generations of students; and with deep appreciation for a 
visionary innovator who has, through a combination of the aesthetic and the functional, the sublime and the mundane, shaped 
our environment and given expression to the human spirit and experience,

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

משה ספדיה
מתוך הערכה לאחד מגדולי האדריכלים, שהטביע חותם עמוק על המרחב הציבורי ברחבי תבל; מתוך הכרה בערכו של יליד העיר חיפה, 
שהיה לאדריכל בינלאומי בעל-שם ומתכנן ערים דגול, ששם לו למטרה לגשר בין המרכיבים הגיאוגרפיים והתרבותיים של המקום לבין 
החוויה האנושית, ואשר ביד אמן הפליא ליצור עשרות פרויקטים ציבוריים חשובים בישראל ובמדינות נוספות בעולם, ביניהם הטרמינל 
החדש בנמל התעופה בן-גוריון, המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם, מתחם ממילא בירושלים, מתחם מרינה ביי סנדס בסינגפור, מכון 
השלום של ארצות הברית בוושינגטון והמוזיאון הלאומי לאמנות באוטווה שבקנדה; בהוקרה לחתן פרסים יוקרתיים רבים, שהקדיש מזמנו 
לחינוך הדור הבא, העמיד דורות של תלמידים ופרסם ספרים ומאמרים חשובים; ולאות כבוד ליוצר בעל חזון, על תרומתו הנרחבת למראה 

הסובב אותנו, המשלב את האסתטי והפונקציונאלי, הנשגב והמקומי, ואשר מרחיב את הלב ונותן ביטוי לרוח האדם ולשאיפותיו,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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