
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

לורי לוקיי
בהערכה רבה לנדבן עתיר-מעשים, איש עסקים מצליח התורם ביד נדיבה למטרות נעלות ברחבי תבל; לאות כבוד לעיתונאי 

ויזם נועז, מייסד חברת החדשות Business Wire, שעמד בראשה במשך עשרות שנים והפך אותה לתאגיד בינלאומי משגשג, 

המשרת רבבות גופי תקשורת בעולם; לתורם רחב-לב, פעיל בקהילה היהודית בצפון קליפורניה, שהנתינה לזולת מנחה את 

דרכו ואשר ארגונים רבים, ובמיוחד מוסדות להשכלה גבוהה, התברכו בנדיבותו; לאות הוקרה למי שממלא תפקידים ציבוריים 

בחברות ובארגונים, על מחויבותו העמוקה לקידום הטכנולוגיה, החינוך והמדע בכלל ובמדינת ישראל בפרט; ומתוך הכרת תודה 

לחבר ב-President's Pillars וחבר חדש בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על תמיכתו בהקמת בניין לכימיה 

באוניברסיטה ועל הידידות, השותפות והמסירות למען טובת הסטודנטים והקהילה כולה,

ולהעניק לו 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

Lorry I. Lokey
With gratitude for a magnanimous philanthropist and distinguished businessman, who generously contributes to 

important causes worldwide; in honor of a trailblazing journalist and entrepreneur, founder of Business Wire, who 
for decades stood at its helm, nurturing it into a thriving international corporation serving countless communications 

agencies around the world; in acknowledgment of a munificent benefactor actively involved in the North California Jewish 
community, who is constantly guided by the value of giving to others, and whose beneficence has touched numerous 

organizations, particularly institutions of higher education; in profound recognition of a trustee of several corporations 
and associations, for his unfailing commitment to the advancement of technology, education and science, specifically 

in Israel; and in appreciation of a member of the President’s Pillars and new member of the Board of Governors of 
Ben-Gurion University of the Negev, for his contribution to the construction of a chemistry building and for his ardent 

friendship and extraordinary devotion to the welfare of the students and of the community at large,

by conferring upon him the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors
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