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With profound appreciation for a visionary woman and trailblazing social entrepreneur, for her exemplary commitment 

to the empowerment of Israeli society; in honor of an outstanding businesswoman, who has dedicated herself to the 
promotion of non-profit and civil society organizations, establishing the Gandyr Group and Gandyr Foundation for this 

very purpose; with gratitude to a magnanimous social activist for utilizing her extraordinary experience and skills in 
her capacity as the founder and chairperson of Natal, for her ceaseless efforts to improve the quality of life of trauma 

victims of terror and war; for her exceptional devotion to the support of young adults and a broad spectrum of cultural, 
educational and communal organizations; and in acknowledgment of her extensive volunteer work, which has earned her 

many distinctions, among them the Presidential Award for Volunteerism, for significantly contributing to the enhancement 
and strengthening of Israeli society, thus offering a brighter future to all of the country’s inhabitants,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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Ben-Gurion Unive

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

יהודית יובל רקנאטי
מתוך הערכה עמוקה לאשת חזון, יזמת חברתית סוללת דרך, שמחויבותה לחיזוק החברה הישראלית מהווה דוגמה ומופת; 

לאות כבוד לאשת עסקים מן המעלה הראשונה, שהקדישה את חייה לתמיכה בעמותות ובארגונים אזרחיים ולמען מטרה זו 

הקימה את "קבוצת גנדיר" ואת "קרן גנדיר"; לאות תודה לפעילה חברתית רחבת-לב, שהביאה את ניסיונה וכישוריה המצוינים 

אל תפקידיה כמייסדת עמותת נט"ל וכעומדת בראשה, ואשר פעלה רבות לשיפור איכות החיים של נפגעי טראומה על רקע 

לאומי ושל בני משפחותיהם; למי שבמסירות יוצאת דופן תומכת בצעירים, כמו גם בקשת רחבה של ארגונים משדה התרבות, 

החינוך והקהילה; ומתוך הוקרה על התנדבותה הענפה שזיכתה אותה באותות כבוד, לרבות אות הנשיא למתנדב, ועל תרומתה 
המהותית לקידום שינויים מיטיבים למען חברה ישראלית איתנה ועתיד טוב יותר לכל תושבי המדינה,

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 
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