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At its session on the 27th day of February, 2008
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Elie Wiesel
in recognition

of his courage and spiritual strength in surviving the Holocaust as a young boy and transforming 
himself into one of the world’s most influential authors and personalities; his indefatigable 
efforts to further knowledge, awareness and remembrance of the Holocaust in all its aspects; 
his evocative writing that has made him one of the most important figures in post-Holocaust 
literature; his willingness to stand up for human rights and speak out against repression, 
injustice, racism and genocide throughout the world, for which he was awarded the Nobel Peace 

Prize; and
in special recognition

of his role as true friend and staunch defender of Israel; and his endeavors as a lecturer and 
educator to instill a deep appreciation of the spiritual treasures of the Jewish people among 

people of all faiths, ages and backgrounds,
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום כ"א באדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

אלי ויזל
לאות הוקרה 

על אומץ לבו ועל חוסנו הרוחני אשר בזכותם שרד את השואה כנער והפך לאחד האישים והסופרים רבי ההשפעה 
בעולם; על מאמציו הבלתי נלאים להפיץ ידע על השואה ולטפח מודעּות לזכרה על כל היבטיה; על כתיבתו המאתגרת 
שעשתה אותו לאחת הדמויות החשובות בספרות שלאחר השואה; על נכונותו להילחם למען זכויות האדם ולצאת חוצץ 

נגד דיכוי, אי-צדק, גזענות ורצח-עם בכל מקום בעולם, אשר על כך הוענק לו פרס נובל לשלום;

ולאות הוקרה מיוחדת 
על היותו ידיד אמת ומגן חסר פשרות של מדינת ישראל; ועל היוזמות שנקט כמרצה וכמחנך במטרה לעורר בבני אדם 

מכל דת, גיל ורקע הערכה עמוקה לאוצרות הרוח של העם היהודי,

להכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב


