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

ד"ר לינדה ס' בירנבאום
לאות הערכה למדענית רבת-זכויות המקדישה את חייה להגנה על בריאות הציבור ועל הסביבה שבה 

אנו חיים; לאישה הראשונה המכהנת בתפקיד מנהלת המכון הלאומי האמריקני לבריאות הסביבה 

במכונים הלאומיים לבריאות )NIH( ובתוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה; מתוך כבוד רב לטוקסיקולוגית 

המשלבת בעבודתה מחקר רב-תחומי בשטח ובמעבדה, כדי להתחקות אחר הסכנות הטמונות 

בכימיקלים רעילים והשפעתם על בריאות האדם ולהפיץ את הידע הנצבר לתועלת הקהילה; לאשת 

אקדמיה המקדישה מזמנה לטיפוח הדור הבא של חוקרים, בהערכה על פועלה רב-השנים לקידום 

המחקר הביו-רפואי, למניעה ולטיפול במחלות המושפעות מגורמים סביבתיים ולהגברת הבטיחות 

בעיסוק בחומרים מסוכנים; ולאות הוקרה על מאמציה להעלאת המודעות למאבק לשיפור בריאות 

האדם ולהבטחת חיים טובים יותר בסביבה נקייה יותר לדורות הבאים,

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

Dr. Linda S. Birnbaum
In appreciation of an eminent scientist who devotes her life to protecting public health 

and the environment; with deep esteem for the first woman to serve as Director of the US 
National Institute for Environmental Health Sciences of the National Institutes of Health 

and the National Toxicology Program Division; in honor of a toxicologist whose work 
combines multidisciplinary research in the field and the laboratory to trace the dangers of 
toxic chemicals and their effect on human health and to disseminate this information for 

the benefit of the community; in acknowledgement of an academician who devotes her time 
to nurturing the next generation of researchers; with gratitude for her long-term activities 
on behalf of biomedical research aimed at preventing and treating diseases influenced by 

exogenic factors and increasing safety regarding the use and trade of dangerous materials; 
and in recognition of her efforts to enhance awareness of the struggle for improving human 

health, ensuring a better life and cleaner environment for generations to come,
by conferring upon her the degree of

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


