
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ׳ נעמי חזן
לאות כבוד לפוליטיקאית ופעילה מובילה לזכויות אדם, חוקרת מוערכת בתחום מדעי המדינה, שהקדישה את חייה למאבק למען שוויון מגדרי 

ולקידום יחסי שלום; למחוקקת מצטיינת, שבהיותה חברת כנסת פעלה ללא לאות לטובת מדינת ישראל במלאה קשת רחבה של תפקידים 

ובקדמה חוקים חשובים שתרמו לרווחת הציבור; לאות תודה על המנהיגות והמחויבות, המהוות דוגמה ומופת, של אחת ממייסדות שדולת 

הנשים בישראל, ועל מעורבותה הענפה במגוון ארגונים ציבוריים מרכזיים; מתוך הערכה עמוקה לאשת אקדמיה מהמעלה הראשונה, חלוצת 

לימודי אפריקה בישראל ומובילה בתחומה ברחבי העולם, שכתבה ספרים ומאמרים רבים וממלאת שורה של תפקידים אקדמיים מרכזיים, 

ביניהם סגנית נשיא האיגוד העולמי למדעי המדינה ונשיאת הסניף הישראלי שלו; ובהוקרה על מסירותה האישית יוצאת הדופן לשיפור החברה 

הישראלית ועל דבקותה הנאמנה בשלום, בהעצמת נשים ובפיתוח חברתי, פוליטי וכלכלי של מדינת ישראל לרווחת האזור כולו,

ולהעניק לה 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

Prof. Naomi Chazan
With esteem for a leading politician and human rights activist, a distinguished researcher in the area of political science, 

who has selflessly dedicated herself to the struggle for gender equality and peace; to a respected legislator, who, as 
Member of Knesset, worked tirelessly on behalf of the State of Israel, filling a variety of roles and promoting pivotal 
laws for the benefit of the public; with gratitude for her exemplary leadership and commitment as co-founder of the 

Israel Women’s Network, and for her extensive involvement in major civil society organizations; with deep appreciation 
for a preeminent academic, a pioneer of African Studies in Israel and a world-renowned authority in her field, who 
has authored numerous books and articles and held key academic positions, among them as vice-president of the 

International Political Science Association and president of its Israeli chapter; and in recognition of her extraordinary 
personal devotion to the betterment of Israeli society and her unwavering pursuit of peace, the empowerment of women, 

and the social, political and economic development of the State of Israel for the welfare of the entire region,

by conferring upon her the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors

December 6, 2016 ו׳ כסלו תשע”ז  |


