
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ' קרול גיליגן
לאות כבוד לפסיכולוגית פורצת דרך בתחום חקר ההתפתחות האנושית, מייסדת הזרם הפמיניסטי-תרבותי, שהאירה באור 

חדש את ההבדלים שבין נערים ונערות, השקפותיהם ומניעיהם, ובכך שינתה את פני לימודי המגדר ותחומים רבים במדעי 

החברה; מתוך הכרה בערכה של חוקרת מבריקה וסופרת רבת-פעלים, שהרחיבה עד מאוד את גבולות הידע אודות דרכן של 

ילדות אל הנשיות ואודות התפתחות המוסריות בקרב בני האנוש; בהערכה רבה למדענית מצטיינת, שספריה החלוציים הפכו 

לנכס צאן ברזל ותורגמו ללשונות רבים, על חוש הצדק והאחריות שהנחו את דרכה להיאבק ללא חת בדיכוי, באפליה ובהדרה 

מכל סוג שהוא; ומתוך הוקרה על שהקדישה את חייה להשמעת הקול הנשי, שהתיאוריות וההיסטוריה השתיקו, נתנה לו 

משמעות חדשה והעניקה תקווה לעתיד שוויוני וטוב יותר לכל אדם באשר הוא אדם,

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

Prof. Carol Gilligan
In recognition of a groundbreaking psychologist in the study of human development, the founder of difference feminism, 

who shed a bright new light on the disparities between young men and women, their perspectives and motives, thus 
revolutionizing gender studies and other social science disciplines; in acknowledgment of an exceptionally accomplished 

researcher and writer, who substantially expanded the breadth of knowledge regarding a girl’s transformation into 
womanhood and human beings’ moral development; in appreciation of an outstanding scientist, whose seminal books – 
translated into many languages – constitute invaluable cultural assets, for the admirable pursuit of justice and sense of 
responsibility that have guided her fearless struggle against oppression, discrimination and exclusion of all kinds; and 
with gratitude for her lifelong devotion to raising the female voice, long silenced by theory and history, imbuing it with 

new meaning and endowing all of humanity with hope for a more egalitarian future,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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President
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Rector
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אלכסנדר מ’ גורן
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Alexander M. Goren
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