
 �e Senate and the Executive Committee of  Ben-Gurion University of the Negev
 hereby resolve to honor

 Prof. Valerie Mizrahi
As a mark of esteem for a distinguished and honored scientist who has made the battle against tuberculosis her life's 
work; in acknowledgement of her extensive research in the �elds of biochemistry and molecular biology, leading to 
important discoveries, which are paving the way to new treatments for the disease that has claimed the lives of so 

many in Africa and around the world; in admiration for a respected member of prestigious academic societies, who 
has provided leadership and vision while heading the Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine at the 

University of Cape Town, and made invaluable contributions toward advancing research and medicine in developing 
countries; with deep gratitude for her inspiring commitment to raising awareness of tuberculosis and �ghting the 

prejudices surrounding the disease, as well as the hope she has given to those su�ering from it; and in appreciation of the 
dedication and passion driving her e�orts to reduce global inequality and make advanced medical care accessible to all,

 by conferring upon her the degree of

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

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב 

גמרו אומר לכבד את

פרופß ולרי מזרחי 
לאות הוקרה למדענית דגולה ועטורת אותות כבוד¨ המקדישה את חייה למאבק במחלת השחפתª מתוך הערכה לחוקרת מבריקה 

בתחומי הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית¨ שמחקרה רחב היריעה מניב גילויים רבי≠חשיבות ופורץ את הדרך לעבר מציאת תרופות 

חדשות לטיפול במחלה¨ אשר גובה את חייהם של חולים רבים באפריקה וברחבי העולםª לחברה מוערכת באגודות אקדמיות 

יוקרתיות¨ שהוכיחה מנהיגות וחזון בעומדה בראש המכון לחקר מחלות מדבקות ורפואה מולקולרית באוניברסיטת קייפטאון¨ 

ובפועלה הרב לקידום המחקר והפיתוח במדינות מתפתחותª בהכרת תודה עמוקה על מסירותה מעוררת ההשראה להעלאת 

המודעות למחלת השחפת ולמאבק בדעה הקדומה שהיא מעוררת¨ ועל התקווה שהיא מעניקה לעתיד טוב יותר לחולים בהª ולאות 

כבוד על המחויבות והלהט המנחים אותה במאמצים לצמצום חוסר השוויון ולקידום נגישותה של הרפואה המתקדמת לכל אדם¨

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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פרופß צבי הכהן¨ רקטור

Prof. Zvi HaCohen
Rector

אלכסנדר מß גורן¨ יו¢ר חבר הנאמנים

 Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors

פרופß רבקה כרמי¨ נשיאה

Prof. Rivka Carmi
President


