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

סינדי ומקס מינצברג
לאות כבוד לאנשים רחבי-לב, חברים מעורבים ומשפיעים בקהילה היהודית בקנדה, התומכים במסירות בחינוך ובהשכלה הגבוהה בארצם ובישראל, הקרובה מאוד אל ליבם; 

בהוקרה ליזמים נמרצים ואנשי עסקים מצוינים, כל אחד ואחת בתחומם, שהובילו את החברות שייסדו אל שגשוג והצלחה, ואשר את הכישרון הרב ואת מרצם הבלתי נדלה הביאו 
 אל מחוזות הנתינה למען הכלל; למי שהשכילו לפתח כל העת תחומי התמחות חדשים ומרתקים מתוך סקרנותם העזה ותשוקתם לחיים מלאי עשייה; לציונים נלהבים,

חברים ב-Ben-Gurion Society וב-President's Pillars, לאות תודה על השותפות לדרכה של האוניברסיטה ועל תרומתם הנדיבה להקמת משכן עבור ארכיון בן-גוריון ומכון 
בן-גוריון לחקר ישראל והציונות; ומתוך הערכה על מחויבותם העזה לפיתוח הנגב בפרט ומדינת ישראל בכלל, ולהעשרת חייהם ורוחם של כל תושביה, 

ולהעניק להם 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

Cyndi and Max Mintzberg
In acknowledgement of a most benevolent couple, involved and influential members of the Jewish community in Canada, dedicated supporters 

of education and higher learning in their country and in Israel, whose welfare is always close to their hearts; in recognition of successful 
entrepreneurs and skilled businesspeople, each in their respective field, who founded companies that have flourished and prospered, and 
whose considerable talents and boundless energy spurred their involvement in social action and giving for the greater good; in profound 

appreciation of their drive to continually develop new and exciting areas of expertise, motivated by their intense passion for life and community; 
with admiration for staunch Zionists, members of the Ben-Gurion Society and the President’s Pillars; with gratitude for their endeavors as 
partners in the growth of the University and their generous contribution funding the establishment of a home for the Ben-Gurion Research 

Institute for the Study of Israel and Zionism and the Ben-Gurion Archives; and in tribute to their deep commitment to the development of the 
Negev in particular and the State of Israel as a whole, for the physical and spiritual wellbeing of all its residents, 

by conferring upon them the degree of

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