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

רעיה שטראוס בן דרור
לאות כבוד לאשת עסקים מצליחה, שהביאה את כישוריה המעולים לשדה המעורבות הקהילתית, 
והפכה את הפעילות הציבורית למען הזולת למרכז חייה; מתוך הערכה לתרומתה החשובה לכלכלה 

ולתעשייה בארץ, כממשיכת דרכם של הוריה, מייסדי חברת המזון שטראוס, וכבעלת ונשיאת חברת 
שטראוס השקעות יחד עם אחיה; בהוקרה לאישה נדיבת-לב, על המסירות והמחויבות העמוקה 

המאפיינות את מעורבותה בתחומי החינוך והאמנות, למען מתן הזדמנויות חדשות לצעירים ולבני 
נוער, ועל תמיכתה הפעילה בפיתוח הגליל, ובפרט בבית החולים לגליל המערבי בנהריה; לאישה 
בעלת חזון, העושה לטובת קירוב לבבות בינינו לבין אחינו בתפוצות, ואשר המטרה החשובה של 

הובלת מדינת ישראל אל עבר עתיד מזהיר של שגשוג ומצוינות כלכלית וחברתית, עומדת כל העת 
מול עיניה; ולאות תודה לידידת אמת של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על פועלה למען האוניברסיטה 

כחברה בחבר הנאמנים וכמי שכיהנה כיושבת ראש אגודת הידידים בישראל שלה,
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

Raya Strauss Bendror
In recognition of a highly successful businesswoman who brought her exceptional skills 

to the sphere of community involvement and   made public activity for the benefit of 
others the center of her life; in appreciation of her valuable contribution to the economy 
and industry in Israel, following in the footsteps of her parents who founded the Strauss 
food company, and as president of Strauss Investments Ltd., together with her brother; 
in acknowledgement of a generous benefactor for her dedication and deep commitment 

to education and the arts, providing new opportunities for young people, and for her 
active support in developing the Galilee, especially the Western Galilee Hospital in 

Nahariya; in esteem for a woman of vision who strives to bring us closer to our brethren 
in the Diaspora, ever mindful of the essential goal of leading the State of Israel toward 

a brighter future of prosperity and social and economic excellence; and in gratitude 
to a true friend of Ben-Gurion University of the Negev for her work on its behalf as a 

member of the Board of Governors and former President of its Israeli Friends,
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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