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

פרופ’ דונה עדנה שלאלה
מתוך כבוד לאשת-מעשים בעלת-מעוף, שהקדישה את מיטב שנותיה לשירות הציבור למען קידום החינוך והבריאות 

ולמען הקטנת הפערים העמוקים בחברה; לאות הערכה על המנהיגות והחזון של נשיאת אוניברסיטת מיאמי מזה 
כעשור, אשר בהנהגתה הגיעה האוניברסיטה להישגים מרשימים; למדענית מוערכת בתחום מדעי המדינה, חברה 

באקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית, שהעמידה דורות של תלמידים בהיותה נשיאת מכללת הנטר ונשיאת 
אוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון; בהוקרה לאחת המתנדבות הראשונות בחיל השלום, שרתמה את כישוריה הרבים 

לטובת בני עמה, מתוך מחויבות עמוקה, במלאה תפקידים מרכזיים בממשל האמריקני, לרבות מזכירת משרד הבריאות 
ושירותי האנוש של ארצות הברית, ועל כן זכתה בפרס השירות הציבורי, פרס נלסון מנדלה לבריאות וזכויות אדם, 

מדליית החירות הנשיאותית ופרסים רבים נוספים; ומתוך הכרת תודה על מסירותה יוצאת הדופן למען שיפור שירותי 
הבריאות בכלל ולילדים בפרט, פיתוח ההשכלה הגבוהה והעלאת איכות החיים לכלל האזרחים באשר הם,

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. Donna E. Shalala
In recognition of a woman of action who has dedicated her life to public service, promoting 

health and education to bridge social inequalities; in acknowledgement of the leadership 
and vision of the President of the University of Miami, who has led the institution to 

remarkable achievements; with respect for an eminent political scientist, a member of the 
U.S. National Academy of Sciences, who has mentored generations of students as President 

of Hunter College and Chancellor of the University of Wisconsin-Madison;
in appreciation of one of the first volunteers in the Peace Corps, who harnessed her 

multiple skills and deep commitment for the benefit of humanity while filling key roles
in the American government, including U.S. Secretary of Health and Human Services,

and was granted the National Public Service Award, the Nelson Mandela Award for 
Health and Human Rights, the Presidential Medal of Freedom and many other awards; 

and in gratitude for her unstinting dedication to the improvement of health services
in general and those of children in particular, the promotion of higher education and

the enhancement of the quality of life for all members of society,
by conferring upon her the degree of

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