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

הברונית רות דיץ’
לאות הערכה למשפטנית מובילה ואשת אקדמיה רבת פעלים, חברת בית הלורדים, הבית העליון בפרלמנט הבריטי, 

שהציבה את המוסר והאתיקה בראש מעייניה בכל תחומי עיסוקיה; לאישה שהקדישה מזמנה וממרצה לחינוך 
הדורות הבאים של משפטנים כמרצה וכמנהלת St. Anne’s College  באוניברסיטת אוקספורד, אשר עומדת 

כיום בראש לשכת המשפטנים בארצה; בהוקרה למי שמילאה בנאמנות תפקידים רבי-השפעה בשירות הציבורי, 
לרבות בשירות השידור הבריטי )BBC(; לאות כבוד על תרומתה החשובה לעיסוק בבעיות האתיות הנלוות לטיפולי 

פוריות ולחקר תאי גזע  כראש הרשות לפריון ואמבריולוגיה, אשר על פועלה זה הוענק לה אות מסדר האימפריה 
הבריטית; ומתוך הכרת תודה לחברה פעילה בקהילה היהודית בבריטניה ותומכת איתנה של מדינת ישראל ושל 

המוסדות האקדמיים בישראל, 
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

The Baroness Deech, D.B.E.
In appreciation of a leading lawyer and prolific scholar, a member of the House of Lords,  

the upper chamber of the UK Parliament, who made morality and ethics a top priority 
in all her work; with esteem for a woman who has dedicated her time to educating future 
generations of lawyers as a lecturer and later as principal of St. Anne’s College, Oxford 
University, and who today is Chair of the Bar Standards Board; in recognition of one 
who held influential positions in public service, including as a Governor of the British 
Broadcasting Corporation (BBC); in acknowledgement of her valuable contribution in 

contending with ethical problems associated with fertility treatments and stem cell research 
as the Chair of the UK Human Fertilization and Embryology Authority, for which she was 
made Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE); and in gratitude to an 

active member of the Jewish community in Great Britain and a strong supporter of  
the State of Israel and its academic institutions,

by conferring upon her the degree of

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