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At its session on the 28th day of November, 2016
the Executive Council of Tel Aviv University resolved to honor

Habima National Theater
in recognition 

of its role as an Israeli cultural icon, beginning as a humble troupe in Moscow 100 years ago and 
becoming the national theater of the Jewish State; its seminal contribution to revitalizing Hebrew 
culture and language in general, and to enriching the cultural scene in Tel Aviv, the first Hebrew city, 
in particular; its unwavering commitment to nurturing excellence among new generations of Israeli 
playwrights, directors, actors and designers; its rich repertoire of productions that are brought to 
life by an exceptional ensemble of players; its service as an outstanding emissary of Israeli culture 
through participation in a range of prestigious international theatrical festivals; and its longstanding 

cooperative ties with Tel Aviv University for the benefit of the performing arts in Israel,

by conferring upon it an

HONORARY FELLOWSHIP
of Tel Aviv University

בישיבתו ביום כ"ז בחשוון תשע"ז, 28 בנובמבר 2016
החליט הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב לכבד את

התיאטרון הלאומי הבימה
על מעמדו כסמל תרבות ישראלי, שהחל את דרכו במוסקבה לפני מאה שנה כלהקה קטנה של שחקנים, והיה לתיאטרון 
הלאומי של המדינה היהודית; על תרומתו המהותית והחיונית להחייאת התרבות והשפה העברית בכלל ולהעשרת ההוויה 
התרבותית של תל אביב, העיר העברית הראשונה, בפרט; על מחויבותו הבלתי מתפשרת לטיפוח המצוינות בקרב דורות חדשים 
של מחזאים, במאים, שחקנים ומעצבים ישראלים; על רפרטואר עשיר של מחזות, אשר מתעוררים לחיים על הבמה באמצעות 
צוות מובחר של שחקנים, יוצרים ועובדים; על היותו שגריר מצטיין וייחודי של התרבות הישראלית במגוון פסטיבלי תיאטרון 

בינלאומיים יוקרתיים; ועל שותפותו ארוכת השנים עם אוניברסיטת תל אביב למען אמנויות הבמה בישראל,

ולהכתירו בתואר

עמית כבוד
של אוניברסיטת תל אביב


