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

ד”ר מרטין רוטבלט
מתוך הערכה עמוקה לאשת אשכולות מבריקה אשר שינתה את פניהם של מגוון תחומים רחב; ליזמת 

נועזת ופורצת דרך, שהגדירה מחדש את אופן החשיבה על תפקיד התקשורת הלוויינית, ובכך פיתחה את 
טכנולוגיות הרדיו והניווט מהחלל והשיקה תחום תעשייתי משגשג חדש; למי שכעורכת-דין בעלת חזון 

ויועצת משפטית מצטיינת, הובילה מהלכים בינלאומיים לכינון אמנות בנושאי תקשורת לוויינית וכן לפיתוח 
האמנה הבינלאומית לגנום האנושי וזכויות האדם עבור האו”ם; לאות הוקרה לאישה בעלת חמלה, מייסדת 
ויושבת-ראש החברה הביוטכנולוגית-רפואית “יוניטד תרפיוטיקס” ומנהלת קרנות למחקר רפואי, התורמת 
רבות לפיתוח טכנולוגיות רפואיות חדשניות ומצילות חיים ואשר מציבה כל העת אתגרים אתיים חדשים 

ומרחיקי-לכת בפני העוסקים בתחום ברחבי העולם; ולאות כבוד למחברת ספרים ומאמרים רבים, על 
מעורבותה הפעילה כמייסדת הקרן העולמית נגד גזענות והמוזיאון הווירטואלי “העולם נגד גזענות”, למען 

שוויון וסובלנות בין כל בני-האדם באשר הם, ועל מחויבותה לקידום המחקר המדעי בנגב,
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

Dr. Martine Rothblatt
In acknowledgement of a brilliant attorney who has played a transformative role in 
numerous spheres; with esteem for a pioneering entrepreneur who re-imagined the 
role of satellite communications and launched a whole new industry and who, as a 

visionary lawyer and legal consultant, led international efforts to obtain endorsement 
for space-based services and direct-to-person satellite radio transmissions, as well as for 
the International Bar Association’s biopolitical project to develop a draft Universal 
Declaration on the Human Genome and Human Rights for the United Nations; 
in appreciation of a compassionate founder of the biotechnology company United 
Therapeutics Corporation and director of medical research foundations who has 

contributed greatly to the development of innovative and life-saving medical
treatments and who constantly poses new ethical challenges to those involved in

the field worldwide; in recognition of the author of many books and articles, for an
active involvement as the founder of the World Against Racism Foundation and its 
virtual museum; and in honor of a heartfelt commitment to promote equality and 

tolerance between peoples and to advancing scientific research in the Negev,
by conferring upon her the degree of

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

May 11, 2010 כ”ז באייר תש”ע




