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

Ohad Naharin
With admiration for a renowned virtuoso, one of the preeminent choreographers of our time, who imbues every dance with 
extraordinary qualities and wins audiences worldwide with his brilliant and inventive work; in recognition of a gifted dancer 
who trained with the greatest masters, became an exceptional choreographer, and went on to serve as Artistic Director of the 
acclaimed Batsheva Dance Company for many years; with appreciation for the international triumphs of a towering figure in 
Israeli contemporary dance, founder of the Batsheva Ensemble; in homage to the prolific and ingenious author of dozens of 
singular dance works performed to critical acclaim on the world's most prestigious stages, who has become a global emissary of 
Israeli culture and art; in tribute to a celebrated artist, recipient of numerous awards and honors, including the Israel Prize and 
Knight of the French Order of Letters, visionary creator and developer of the innovative Gaga movement language, linking body 
and mind and extending human movement beyond familiar limits; and with profound gratitude to a distinctive cultural voice, 
for revolutionizing the world of modern dance and for creating the magnificent works that uplift the human spirit everywhere,

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

אוהד נהרין
וכובש את לב הקהל בכישרונו המזהיר  וריקוד  ריקוד  נדירות בכל  לאות כבוד לרב-אמן, מיוצרי המחול המובילים בעולם, היוצק איכויות 
האמנותי  ומנהלה  מופלא  לכוריאוגרף  והיה  המורים  גדולי  אצל  שלמד  מחונן,  לרקדן  עמוקה  הערכה  מתוך  החדשניות;   ובעבודותיו 
רבות; מתוך הכרה בהישגיו הבין-לאומיים של אחד מעמודי התווך של המחול  של הלהקה המצליחה בישראל, בת-שבע, במשך שנים 
הבמות  על  שהופיעו  מחול  עבודות  עשרות  חיבר  מופתית  וביצירתיות  במקוריות  אשר  בת-שבע,  אנסמבל  להקת  מייסד   הישראלי, 
רב-השפעה  ליוצר  תבל;  ברחבי  הישראלית  האמנות  של  לשגריר  אותו  והפכו  הקהל  תשואות  את  גרפו  בעולם,  ביותר   החשובות 
ועטור פרסים יוקרתיים, לרבות פרס ישראל ואביר המסדר הצרפתי לאמנויות, שיצר וממשיך לפתח את שפת התנועה החדשנית גאגא, 
המחול  פני  את  שינה  הייחודי  שקולו  למי  הוקרה  ולאות  האנושית;  התנועה  יכולות  את  ומשכללת  והנפש  הגוף  את  לחבר   המסייעת 

המודרני בישראל ובעולם, על עבודותיו המופלאות, המרוממות את נפשם של אנשים באשר הם,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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