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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' סטנלי ב' פרוזינר
בהוקרה לאחד מבכירי החוקרים בעולם בתחום המחלות הנוירולוגיות; לאות הערכה עמוקה לרופא ומדען מחונן, חתן פרס נובל 

לפיזיולוגיה או רפואה, שתגליותיו פורצות הדרך אודות החלבונים "פריונים" והשפעתם, העניקו כלים חדשים לחקר המוח, כלים אשר 

הובילו לתובנות חדשות ופתחו את הדרך למציאת טיפולים עתידיים למחלות כגון אלצהיימר, פרקינסון, מחלת קרויצפלד-יעקב ודמנציה; 

למנהל המכון למחלות נוירודג'נרטיביות ומרצה מסור באוניברסיטת קליפורניה, שמחקרו החדשני הניב עשרות פטנטים ואשר ספריו 

ומאמריו הרבים משמשים מקור ידע פורה לדורות של עמיתים וממשיכי דרכו בגילוי רזי הגוף האנושי; מתוך כבוד רב לחבר האקדמיה 

הלאומית למדעים בארה"ב וארגונים יוקרתיים נוספים, אשר בזכות הישגיו הבלתי-רגילים זכה לפרסים ולהוקרה בישראל ובעולם כולו; 

ובהכרת-תודה על מסירותו לקידום הרפואה הגנטית בישראל ועל תרומתו החשובה לחקר התהליכים המתרחשים בגוף האדם ולהרחבת 

גבולות המדע, מתוך מחויבות לבריאותם ולרווחתם של בני-אדם 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

Prof. Stanley B. Prusiner
In recognition of one of the world’s preeminent researchers in the area of neurological disorders; with profound admiration 

for a brilliant physician and scientist, winner of the Nobel Prize in Physiology or Medicine, whose trailblazing discovery 
of the “prion” proteins and their effects offered innovative tools for the investigation of the nervous system, producing 

groundbreaking insights facilitating the development of therapeutics for such illnesses as Alzheimer’s, Parkinson’s, 
Creutzfeldt-Jakob disease, and dementia; to the Director of the Institute for Neurodegenerative Diseases and a devoted faculty 
member at the University of California, whose pioneering research has yielded dozens of patents and whose countless books 

and articles have provided a wealth of knowledge for generations of colleagues and successors exploring the wonders of 
the human body; in honor of a member of the American National Academy of Sciences and other prestigious societies, the 

recipient of numerous prizes in Israel and around the world recognizing his extraordinary achievements; and with gratitude for 
his commitment to the advancement of genetic medicine in Israel and for his singular contribution to the study of biological 

processes, pushing the boundaries of science and demonstrating his dedication to the health and wellbeing of all humankind,

by conferring upon him the degree of

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


