
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

אלוף )מיל’( עמרם מצנע 
לאות הוקרה לאדם רב-פעלים, שהקדיש את מיטב שנותיו לפעילות ציבורית למען מדינת ישראל, בכלל זה 

שלושים שנה להגנה על בטחונה; למפקד ולוחם עטור כבוד שמילא תפקידי מפתח בצבא ההגנה לישראל, ביניהם 

אלוף פיקוד מרכז וראש אגף התכנון; בהערכה רבה על שפעל בדבקות ובנחישות לשיפור תשתיות ולקידום 

הדמוקרטיה, החינוך ואיכות הסביבה, כראש העיר חיפה וכחבר כנסת; לאות כבוד על פועלו הבלתי מתפשר 

ומחויבותו העמוקה לחיזוק היישוב ירוחם כיושב-ראש הוועדה הממונה בו; למי שמילא תפקיד מכריע בשינוי 

תדמית היישוב לרווחת תושביו, ובהפיכתו למקום צומח ומתפתח, בעל קהילה חזקה ומגוונת, ואשר על כך זכה 

באות אביר איכות השלטון, פרס ממשיך דרכו של בן-גוריון ופרס יגאל אלון; ובהכרת תודה על תרומתו הייחודית 

לפיתוח הנגב ולקידום תושביו ברוח חזונו של דוד בן-גוריון, למען מימוש האפשרויות הגלומות באזור מרהיב זה,

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.) Amram Mitzna
In recognition of an enterprising individual who has dedicated his life to public service 
for the benefit of the State of Israel, including thirty years safeguarding its security; in 

acknowledgement of a decorated officer and fighter who served in many key positions in 
the Israel Defence Forces, including Commander of the Central Command and Head of 
the Planning Branch; in deep appreciation of his devotion and decisiveness in improving 
infrastructure and promoting democracy, education and environmental quality as Mayor 

of Haifa and as a member of the Knesset; in honor of his uncompromising efforts and 
deep commitment to strengthen Yeruham as acting Mayor who played a decisive role in 

changing the image of the town and led its metamorphosis into a place of growth and 
development with a strong and diverse community, for the benefit of its citizens, for which 

he received the Knight of Quality Government Award, the Ben-Gurion Award and the 
Yigal Alon Award; and in gratitude for his unique contribution to the development

of the Negev and the advancement of its residents in the spirit of the vision of
David Ben-Gurion, to realize the potential of this spectacular region,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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