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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

ג'וליה גילארד
לאות כבוד למנהיגה רבת-השפעה, שסללה את דרכה מהפעילות הציבורית המקומית אל חברות בפרלמנט, לראשות המשרד לחינוך ולתעסוקה, 

ועד לראשות ממשלת אוסטרליה, והיתה לאישה הראשונה בתפקיד זה; למשפטנית מצליחה, שרתמה את כישוריה המעולים ואת מרצה הבלתי 

נדלה לשירות הציבור, מילאה תפקיד מפתח בשמירה על החוסן הכלכלי במדינתה ועשתה רבות להידוק קשריה של אוסטרליה עם שכנותיה; 

מתוך הערכה למדינאית עתירת-מעשים, על פועלה הרב לקידום שינויים משמעותיים בארצה, ביניהם רפורמות חשובות בחינוך ושיפור שירותי 

הבריאות לכל, ובפרט לתמיכה בקשישים ובאנשים עם מוגבלויות; בהכרת תודה לידידת אמת על תמיכתה הנאמנה במדינת ישראל; ולאות 

הוקרה על מחויבותה העמוקה ומסירותה להרחבת הנגישות לחינוך ולהשכלה איכותית ברחבי העולם ולקידום שוויון בין המינים, מתוך אמונה 

עזה במתן הזדמנות לכל אדם למצות את היכולות הגלומות בו, למען עתיד טוב יותר לכל, 

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

Hon. Julia Gillard
In acknowledgment of an influential leader, who made her way from regional public activity to parliamentary

membership, standing at the helm of the Ministry for Education, Employment and Workplace Relations, before
being elected Prime Minister of the Commonwealth of Australia, the first woman to ever assume this role; to a

successful lawyer, who harnessed her outstanding skills and dynamism for the benefit of public service, while filling
key roles and working tirelessly to uphold her country’s economic stability and to strengthen Australia’s ties with its 

neighbors; in appreciation of an accomplished stateswoman, for her unceasing endeavors to promote substantial
advances in her country, instituting important educational reforms and improving the healthcare system, particularly

on behalf of the elderly and people with disabilities; with gratitude for her ardent friendship and steadfast support
of the State of Israel; and in honor of her profound commitment and dedication to expanding accessibility to quality 
education worldwide and championing gender equality, reflecting her staunch conviction of the need to enable all 

individuals to realize their potential, thus fostering a better future for all,

by conferring upon her the degree of

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


