
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ’ אליאורה רון 
במתוך הערכה רבה למדענית דגולה, מראשוני תחום הביולוגיה המולקולארית בארץ, אשר מחקריה 

המעמיקים אודות מנגנוני התגובה של חיידקים לשינויים סביבתיים פתחו שדות חדשים של מחקר 

תיאורטי ויישומי והתוו דרכים רבות-ערך למאבק במחלות, לייצור אנרגיה חלופית ולשיקום אקולוגי; 

בהוקרה למי שזכתה בפרסים ואותות כבוד רבים, לרבות פרס א.מ.ת., חברת האקדמיה האמריקנית 

למיקרוביולוגיה והאקדמיה העולמית למדעים, על מחויבותה לחינוך הדור הבא של מדענים וחוקרים, 

בהיותה דיקן הפקולטה למדעי החיים וממייסדי המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולארית וביוטכנולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב; לאות כבוד לאשת אקדמיה מוערכת, מחברת ספרים ומאמרים רבים, אשר

מילאה תפקידים מרכזיים בארגונים למיקרוביולוגיה בארץ וברחבי העולם; ובהכרת תודה לנשיאת

ארגון בקטריולוגיה ומיקרוביולוגיה שימושית באיחוד הבינלאומי לאגודות מיקרוביולוגיות, על

תרומתה רבת-ההשפעה לקידום מעמדה של ישראל כאחת מהמדינות המובילות בתחום, 
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. Eliora Z. Ron
In deep appreciation of an exceptional scientist, a pioneer of molecular biology in Israel, 

whose study of bacterial reaction mechanisms to environmental changes opened new 
fields of theoretical and practical research and made an invaluable contribution to the 

fight against disease, the production of alternative energy and ecological rehabilitation; in 
recognition of the recipient of numerous prizes and honorary awards, including the Emet 

Prize, a Fellow of the American Academy of Microbiology and the World Academy of 
Arts and Sciences, for her commitment in educating the next generation of scientists

and researchers as Dean of the Faculty of Natural Sciences and a founder of the 
Department of Molecular Microbiology and Biotechnology at Tel Aviv University;

in acknowledgement of an esteemed academician, author of many books and articles, who 
has held key positions in microbiological organizations in Israel and worldwide; and with 

gratitude to the President of the Bacteriology and Applied Microbiology section of the 
International Union of Microbiological Societies for her far-reaching contribution to the 

advancement of Israel’s position as one of the leading countries in the field,
by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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