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

רבקה מיכאלי )שרוני(
בהוקרה לאמנית מוערכת וקומיקאית מופלאה, אשר בכישרונה המזהיר ובנוכחותה הבימתית הטביעה את 

חותמה על התרבות הישראלית במגוון תחומים; מתוך הכרה בערכה של אחת מעמודי התווך של תחום הבידור 
בישראל, שותפה למופעי בידור רבים וחברת צוות התוכנית הסטירית פורצת הדרך “ניקוי ראש”, שבמשך 

עשרות שנות יצירה הרחיבה כל העת את תחומי עיסוקה כשחקנית דרמטית, קריינית ועורכת תוכניות רדיו, 
זמרת ומנחת טלוויזיה; לאות כבוד ל”מלכת תוכניות האירוח” בישראל, מראיינת מרתקת אשר כבשה את לב 

מרואייניה באישיותה הקורנת; ומתוך הערכה למי שהחלה את דרכה בשנות נערותה כשדרנית רדיו והיתה 
לשחקנית מצליחה ועטורת פרסים שהופיעה בעשרות הפקות תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה, ואשר הפליאה 
למצוא בכל דמות אשר גילמה את קולה המיוחד והייחודי, ומתוך כך לגעת בלבבותיהם של קהלים רחבים,

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

Rivka Michaeli (Sharoni)
In recognition of an esteemed artist and comedienne whose brilliant talent and stage 

presence has defined Israeli culture in a variety of fields; in acknowledgement of one of 
the pillars of the Israeli entertainment industry, a participant in variety shows and a team 

member in the ground-breaking satirical show “Nikui Rosh” (Head Cleaning) who, 
during decades of creativity, constantly broadened her horizons as a dramatic actress, radio 

announcer and program editor, singer and TV host; with respect for the queen of Israeli 
talk shows, an enchanting interviewer who captured the hearts of her guests with her 

radiant personality; and in appreciation of a woman who began her career in her teenage 
years as a radio broadcaster and became a successful actress, recipient of numerous awards, 

who has appeared in dozens of theater, film and television productions and who has 
imbued each and every role with her unique flair, touching the hearts of her audiences,

by conferring upon her the degree of

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