
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

פרופ’ רחל אלבוים-דרור 
לאות הערכה להיסטוריונית מבריקה ורחבת מבט של תולדות החינוך, שמחקריה המעמיקים שופכים אור על 

התפתחותן של מערכת החינוך והלשון העברית מימי הקמת היישוב היהודי בארץ; מתוך כבוד למדענית מוערכת 

ועטורת פרסים, לרבות פרס א.מ.ת., חלוצה בתחום מדיניות ומנהל החינוך בישראל, שפרסמה ספרים חשובים 

שהיו לנכסי צאן ברזל והקדישה מזמנה, ממרצה וכשרונה להוראה, ואשר כיהנה כיועצת במשרד החינוך ובמוסדות 

נוספים ברחבי העולם; לאות תודה לאשת אקדמיה מסורה שמילאה תפקידים מרכזיים רבים במוסדות ובארגונים 

אקדמיים וציבוריים, על תמיכתה בדור חדש של תלמידים כמייסדת המגמה הראשונה בישראל למדיניות, מינהל 

ותכנון החינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, וכמי שעמדה בראשה שנים רבות; ולאות הוקרה למי שנתנה 

בידינו מפתחות להבנת תהליכי עיצובה של החברה בה אנו חיים ולהתפתחות התרבות היהודית במדינת 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

Prof. Rachel Elboim-Dror
In acknowledgement of an esteemed scholar in the field of education history, whose 
profound research sheds light on the development of the educational system and the  

renewal of the Hebrew language from the beginnings of Jewish settlement in the Yishuv; 
with respect for a highly acclaimed scientist, recipient of numerous awards, including

the Emet Prize, a pioneer in the study of education policy and administration who 
published influential books that became inalienable assets, who devoted her time,

energy and talent to teaching and who served as a consultant to the Ministry of Education 
and institutions around the world; in gratitude to a dedicated academic who filled many 
key positions in public and educational institutions and organizations, for her support

of a new generation of students as the founder of the first local study track for education 
policy, planning and administration at the Hebrew University of Jerusalem, and who 

served as its director for many years; and in recognition of a woman who provided
the means to understand the formative processes of the society in which we live and

the development of Jewish culture in the State of Israel,
by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA

with all the rights and privileges pertaining thereto
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