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

רות פלינקמן-מרנדי
לאות כבוד לאישה רבת-פעלים ונדיבת-לב, שותפה לחזונה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

שהקדישה את חייה לנתינה למען העם היהודי ומדינת ישראל ובכך הניחה לבנים בבניינה ובפיתוחה; מתוך 

הערכה רבה על מסירותה ועל דבקותה במטרות נאצלות רבות, ביניהן קידום הבריאות, החינוך והתרבות, 

וההשכלה הגבוהה; לאות הכרת טובה על מחויבותה האיתנה לאורך השנים ועל מעורבותה הענפה באגודת שוחרי 

האוניברסיטה בארצות הברית כאחת ממייסדי המחוז הדרום-מערבי וכסגנית נשיא האגודה; ולאות הוקרה לחברה 

ב-Ben-Gurion Society וב-Living Legacy Society על תרומתה המשמעותית לקידום המחקר 

ולהעמקת הידע האנושי, ובפרט בתחומי הטכנולוגיות המתקדמות והננוטכנולוגיה, ולטיפוח מדענים צעירים 

ומבטיחים באוניברסיטה למען קידום הנגב בפרט והמדינה בכלל לעתיד טוב יותר לכל תושביה,
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

Ruth Flinkman-Marandy
In recognition of an accomplished and generous woman who shares the vision of

Ben-Gurion University of the Negev; with esteem for one who devoted her life to giving 
to the Jewish people and the State of Israel, thus strengthening the foundations of its 
development; with deep appreciation for her dedication and allegiance to numerous 

noble causes, including the promotion of health, education and culture; with gratitude 
for her steadfast commitment over the years and her extensive involvement with the 
American Associates, Ben-Gurion University of the Negev (AABGU) as one of the 

founders of the Southwest Region chapter and as National Vice-President; and in 
acknowledgement of a member of the Ben-Gurion Society and the Living Legacy 

Society, for her significant contribution to the promotion of research and deepening of 
knowledge, especially in the realms of advanced technologies and nanotechnology, and 
the fostering of promising young scientists at the University, for the advancement of the 

Negev and the country as a whole and a brighter future for all its residents,
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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נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
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