
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

ג'ודי סגל-איצקוביץ
לאות כבוד לעיתונאית ותיקה, כתבת ועורכת מצטיינת בתחומי הבריאות והמדע בעיתון "ג'רוסלם פוסט"; לכתבת רבת-הישגים 

שעלתה לישראל מניו יורק ופרסמה מאז רבבות רבות של כתבות והעלתה על נס את האמינות והדיוק בעיתונות; בהכרת תודה על 

מסירותה רבת-השנים של מי שסיקרה תחומים מגוונים, ביניהם הגירה וקליטה, העולם היהודי ונושאים רפואיים, עבור פרסומי חוץ 

ופרסומים מקומיים, ועל תרומתה לחשיפת הישגי המדע הישראלי ברחבי העולם; בהערכה לפעילה חברתית נמרצת, שערכים יהודיים 

עמוקים מלבים את מחויבותה העזה למטרות נעלות כגון מניעת עישון והמאבק בתאונות, ואת מאמציה הבלתי נלאים למען רווחת 

בני האדם, במיוחד בתחום בריאות הציבור; ומתוך הוקרה לאישה עטורת פרסים, לרבות פרס "נשים מצטיינות" של ארגון נשות הדסה, 

שזכתה להצלחה ולכבוד בינלאומי בשל תרומתה להפצת הידע האנושי ונגישותו לכל 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

Judy Siegel-Itzkovich
With esteem for a distinguished journalist, the health and science reporter and editor at The Jerusalem Post; to an 
accomplished, eminent correspondent, who has, since her Aliyah from New York, published tens of thousands of 

articles, championing journalistic accuracy and credibility; with gratitude for her ongoing dedication to the coverage 
of such diverse subjects as immigration and absorption, the Jewish world and medical issues, on behalf of both local 

and foreign publications, and for promoting Israeli innovation around the world; in honor of a passionate social 
activist, who has demonstrated extraordinary personal devotion, deeply rooted in Jewish values, to such admirable 
causes as the fight against tobacco and the prevention of accidents, for her unceasing efforts to improve the human 
condition, particularly in the area of public health; and in recognition of a recipient of numerous prizes, among them 

Hadassah Women’s Organization “Women of Distinction Award,” who has achieved outstanding success and an 
international reputation for her contribution to the dissemination of knowledge and its accessibility to all people,

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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