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

סילבן אדמס
 שהביא את ניסיונו העסקי,לב-פעלים ונדיב- המקדיש את חייו למען מטרות נעלות ואשר חותמו המבורך ניכר היטב ברחבי ישראל; לאדם רב,לאות כבוד לאיש עסקים מצליח
 לרבות הקמת בתי, חינוך ותרבות, טכנולוגיה וחדשנות,וכישוריו המעולים אל שדה המעורבות החברתית בתמיכתו המהותית בקשת רחבה של פרויקטים בתחומי מדע ורפואה
 לאות הערכה על פועלו הרב לטיפוח המצוינות בספורט בישראל ועל חתירתו המתמדת לקירוב לבבות,; לספורטאי נחוש ואיש חזוןSpaceIL חולים וקידום פרויקט החלל
,גוריון בנגב- שותף לדרכה של אוניברסיטת בן,President’s Pillars- ובBen-Gurion Society-ולהשכנת שלום וכבוד הדדי בין כל בני האדם באמצעות הספורט; לחבר ב
 למען,Giving Pledge על תרומתו הנדיבה למרכז הספורט ע"ש סילבן אדמס; לאות תודה למי שבנה נדבכים חדשים במסורת של מחויבות ומעורבות בהצטרפותו לארגון
 שכל פועלו מוקדש לצמיחתה, שגריר מסור של מדינת ישראל,החברה כולה; ומתוך הוקרה לאדם ששמירת הזהות היהודית בפזורה נר לרגליו
,ולשיפור פני העתיד במדינה לטובת כל אזרחיה
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

Sylvan Adams
With admiration for an astute businessman who applies his business acumen and exceptional talents for the benefit of society and whose
activities on behalf of worthy causes have far-reaching impact throughout Israel; in acknowledgement of a dynamic and magnanimous
philanthropist, for his unstinting support of a wide variety of projects in the fields of science and medicine, technology and innovation, and
education and culture, including the founding of medical facilities and the promotion of the SpaceIL project; in homage to a determined
athlete and visionary who works tirelessly to promote excellence in the world of Israeli sports, and to advance peace, understanding and
mutual respect among all people through sport; in profound appreciation of a member of the Ben-Gurion Society and the President's Pillars,
a cherished ally of Ben-Gurion University of the Negev, who has raised the bar of commitment to the greater good by joining the Giving Pledge
organization; and with respect for a man deeply invested in the thriving and continuity of the Jewish diaspora and for a steadfast
ambassador-at-large for the State of Israel, devoted to advancing and shaping a better future for the country and all its residents,
by conferring upon him the degree of

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