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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

אלוף )במיל'( דורון אלמוג
לאות הוקרה לאיש חזון ומעש, המקדיש את חייו לעשייה ציבורית, ערכית וציונית למען מדינת ישראל; למפקד ולוחם עטור קרבות,

שנתן למעלה משלושים שנה להגנה על בטחון המדינה ומילא תפקידי מפתח בצבא ההגנה לישראל, ביניהם אלוף פיקוד הדרום; לאות תודה

על שהביא את כישוריו המצוינים לשדה המעורבות הקהילתית ולהובלת פרויקטים לאומיים, לרבות לצמצום פערים חברתיים, לקידום פרויקטים 

טכנולוגיים ולשמירת ערכי הטבע בארצנו; ליוזם, המייסד והעומד בראש הכפר השיקומי "עלה נגב – נחלת ערן", אשר סלל לאוכלוסיות מיוחדות 

דרך של תקווה לחיים משמעותיים והעניק להם בית חם ותומך, המהווה מודל למדינות רבות בעולם; לאות כבוד על המסירות מעוררת ההשראה 

למען הזולת, ועל תרומתו המשמעותית לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה ולשיפור רווחתם ואיכות חייהם, ואשר על כן הוענק לו 

פרס ישראל על מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, ואותות כבוד נוספים; ומתוך הערכה עמוקה על פועלו ליישוב הנגב

וליצירת חברה המחויבת כלפי החלשים שבתוכה, עבור עתיד טוב יותר לכל תושבי ישראל,

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

Major General (Res.) Doron Almog
In recognition of a remarkable man of vision and action, who has dedicated himself to public service, grounded in 

humanitarian and Zionist values, on behalf of the State of Israel; to a decorated combatant and veteran commander
in the Israel Defense Forces, who has committed more than thirty years to the defense of the State, culminating in his 

appointment as Commander of the Southern Command; with gratitude for harnessing his exceptional talents for the benefit 
of the community, leading national programs for the reduction of social gaps, the promotion of technological projects 

and the preservation of nature; to an initiator, the founder and chairman of the Aleh Negev-Nahalat Eran Rehabilitative 
Village, who has paved the way for special needs populations to lead meaningful, hopeful lives, providing them with a 
warm, supportive home, a model adopted by many countries around the world; in honor of his inspirational devotion 

to his fellow citizens and of his notable contribution to the integration of individuals with special needs into society and 
the improvement of their quality of life, for which he was awarded the Israel Prize for Lifetime Achievement and Special 

Contribution to Society and to the State, in addition to other distinctions; and with profound admiration for his efforts to 
settle the Negev and foster a society committed to its weaker segments, creating a better future for all of Israel’s residents,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto


