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

מקסין פסברג
מתוך הערכה למנהיגה רבת-מעשים, מעמודי התווך של עולם הטכנולוגיה העילית בישראל, המנהלת הכללית של 

אינטל ישראל וסגנית נשיא מפעלי הייצור של חברת אינטל העולמית; לאות כבוד לכימאית ומנהלת בעלת מעוף, 

אשר מסלול חייה שזור בצמיחתה המהירה של התעשייה עתירת-הידע במפנה המילניום; בהוקרה על תרומתה 

החשובה לקידום ולפיתוח אזור הדרום ולהקמת מפעלי הייצור של אינטל בקריית גת, המפרנסים בכבוד אלפי 

משפחות ומספקים כר נרחב לצמיחה אישית של התושבים ולמימוש יכולותיהם, ומתוך כך תורמים לשגשוג 

הקהילה כולה; לאות תודה על פעילותה הציבורית לקידום החינוך ואיכות הסביבה, לשיתוף פעולה בין התעשייה 

והאקדמיה ובמסגרת תפקידיה כחברה במועצה המנהלית ובוועדת הביקורת של בנק ישראל; ועל היותה מופת של 

מנהיגות נשית המשלבת עוצמה, מחויבות וחזון לקידומה של מדינת ישראל,

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

Maxine Fassberg
In appreciation of a dynamic leader, one of the pillars of the Israeli hi-tech sector, the general 
manager of Intel Israel and vice president of the Intel Technology and Manufacturing Group; 
in acknowledgement of a chemist and director with foresight, whose path in life intertwined 
with the rapid growth of the information technology industry at the turn of the millennium; 

in recognition of her significant contribution to the promotion and development of Israel’s 
southern region through the establishment of the Intel manufacturing plant in Kiryat Gat 

that enables thousands of residents to support their families with dignity and provides 
an opportunity for their personal growth and the realization of their potential, thereby 

contributing to the prosperity of the entire community; in gratitude for her public service 
in promoting education and environmental quality, and cooperation between industry and 

academia in her capacity as a member of the Supervisory Council and the Audit Committee 
of the Bank of Israel; and with esteem for a model of female leadership who combines 

strength, commitment and vision for the advancement of all of Israel,

by conferring upon her the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President
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