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

דויד גרוסמן
בהערכה עמוקה לאחד מחשובי הסופרים העבריים בני-זמננו, המיטיב לרדת ביצירותיו הנפלאות לדקויותיהן של חוויות אישיות וחברתיות ולמצוא בהן אנושיות עמוקה; לאמן 

ברוך כישרון ועטור פרסים, לרבות פרס ישראל לספרות ופרס מאן-בוקר, שיצירתו רחבת היריעה העשירה את התרבות העברית בעשרות רומנים, ספרי ילדים, נובלות, ספרי עיון, 
מאמרים ושירים, שעובדו למחזות, לסרטים ולאופרות; לאות כבוד ליוצר רב-השפעה, שמראה בספריו עד כמה התקווה, הכאב, הצער והאהבה משותפים לכל בני האדם באשר 

הם, ואשר על כן תורגמו יצירות המופת פרי עטו לעשרות שפות ונגעו בליבותיהם של קוראים בכל הגילים בכל קצות תבל; ולאות הוקרה לאיש רוח ששורשיו נטועים עמוק בארץ 
 הזו ושבאהבתו לחברה הישראלית ולמילה העברית מאיר באומץ שסעים וניגודים שהם חלק ממורכבות ההוויה הישראלית, ופועל במסירות למען דו-קיום ושלום

ולכינונה של חברה ערכית וטובה יותר,

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

David Grossman
In recognition of one of the most eminent Hebrew writers of our time, whose work captures the nuances of individual and collective experiences 
and imbues them with humanity; with admiration for a gifted author, recipient of numerous prestigious awards in Israel and around the world, 

including the Israel Prize for Literature and the Man Booker International Prize; in appreciation of his extensive oeuvre, including novels, 
novellas, and non-fiction, children's books, plays, an opera, lyrics and essays, much of which has been adapted for the stage, screen, radio, 
and television and enriched Hebrew culture; in acknowledgement of a highly influential writer, whose accounts reflect the degree to which 
hope, pain, sorrow and love are shared by all, and have been translated into more than 40 languages, touching the hearts of readers of all 

ages worldwide; in tribute to a prominent intellectual, firmly rooted in this country, whose love for its people and language is reflected in his 
dauntless portrayals of the schisms and contradictions that contribute to the complexity of the Israeli experience; and with gratitude for his 

uncompromising commitment to dialogue and a future of peace among its people, for the betterment of society, 

by conferring upon him the degree of

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