
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

עזריה אלון
לאות הוקרה לאיש חזון רב-פעלים, חלוץ התנועה לשמירת הטבע בישראל ומיוזמי ומייסדי החברה 

להגנת הטבע, אשר במשך למעלה משישה עשורים רותם מתוך מחויבות עמוקה את מרצו הבלתי נדלה 
לתיעוד, הסברה וחינוך להכרת הארץ ונופיה; לאות כבוד ללוחם ללא חת למען הגנת הסביבה, שותף 

למאבקים רבים לשימור הטבע והפצת חשיבותו, על שפעל בדבקות ובנחישות להקמת שמורות טבע, 
ולכינון עשרות בתי-ספר שדה ברחבי המדינה; לאיש ציבור עטור פרסים, שאהבת הארץ זורמת בעורקיו, 

בהערכה על שהוא חולק את הניסיון והידע הרב כמרצה ומחנך, מדריך טיולים וחבר מועצות ומוסדות 
ציבוריים; ובהכרת תודה למחברם של עשרות ספרים ומאות מאמרים, מגיש פינת הרדיו הוותיקה “נוף 

ארצנו”, על שהביא את הגנת הטבע והסביבה לסדר היום הציבורי ולכל בית בישראל,
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

Azaria Alon
In recognition of an active visionary, a pioneer of the Israel Nature Reserves Authority and 
one of the initiators and founders of the Society for the Protection of Nature in Israel, who 
for more than six decades has channeled his inexhaustible energies to the documentation, 

publicity and spreading of knowledge of Israel and its landscapes; in acknowledgement 
of a fearless warrior for environmental protection, a participant in the many struggles for 

nature conservation and the dissemination of its importance, who acted with zeal and 
determination to establish nature reserves and dozens of field schools across the country; 
in deep appreciation of a public figure, recipient of numerous awards, whose love of the 

land flows through his veins, for sharing his experience and deep knowledge as lecturer and 
educator, tour guide and member of public councils and institutions; and in deep gratitude 
to the author of dozens of books and hundreds of articles, a veteran presenter of the radio 
program “Landscapes of our Country,” for bringing the preservation of wildlife and the 

environment to the public agenda and to every home in Israel,
by conferring upon him the degree of

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