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

ד"ר שריל סבן
לאות הוקרה ליזמת נדיבת-לב ורבת-פעלים החותרת ללא לאות לקידום זכויות נשים וילדים ולהנחלת 

חינוך ובריאות לכל אדם באשר הוא; לאישה בעלת חזון, מייסדת קרן שריל סבן להעצמה אישית, על 

מחויבותה לחיזוקן של נשים ועל פעילותה הענפה, חוצת גבולות ומגזרים, לתמיכה בעמותות רבות; 

מתוך הערכה עמוקה לפסיכולוגית וסופרת פורייה שספריה מנחים את הקוראים מתוך ניסיון חייה 

המהווה מודל מעורר השראה; מתוך הכרת טובה לנשיאת קרן משפחת סבן, על המסירות לטיפוח 

תכניות חינוכיות ומרכזים רפואיים, ביניהם עבור ילדים ונשים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה; 

ולאות כבוד לפעילה חברתית שעושה רבות למען שיפור ופיתוח שירותי הבריאות באזורי הפריפריה 

ובכך מביאה מזור ועתיד טוב יותר לכל תושבי הנגב, 

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

Cheryl Saban Ph.D.
In appreciation of her generous and resourceful initiatives that relentlessly strive to advance 
the rights of women and children and to bestow education and health upon every person; in 

acknowledgement of a woman of vision, a founder of the Cheryl Saban Self Worth Foundation 
for Women and Girls, for her commitment to the empowerment and strengthening of girls and 
women, and for her extensive activities on behalf of numerous non-profit organizations, which 

cross all boundaries and sectors; with deep respect for a psychologist and prolific author 
whose books guide readers through her inspirational life experience; with esteem for the 

President of the Saban Family Foundation for her devotion to promoting educational programs 
and medical centers, including those for children and women at the Soroka University 

Medical Center; and in recognition of her activities on behalf of the community that have 
contributed so much to the development and upgrading of health services in outlying areas, 

thus bringing relief and a better future to all residents of the Negev,
by conferring upon her the degree of

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


