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

סר סטיבן וויילי-כהן
לאות הערכה למי שהחל את דרכו כעיתונאי וכתב כלכלי, היה למייסד הוצאה לאור משגשגת,

ואשר כיזם מצליח ובעלים של תיאטראות מובילים בבריטניה הטביע חותם על עולם התרבות;  בהוקרה ליושב-ראש 
האקדמיה המלכותית לאמנויות המשחק, אשר שמו יצא לתהילה כמפיק הצגות נודעות, ביניהן ההצגה הוותיקה 

“מלכודת עכברים”; על שיזם והוביל פרויקטים המעניקים הזדמנויות חדשות לצעירים ובני נוער בבריטניה ומחוצה לה,
מתוך אמונה עזה במתן האפשרות לכל אדם למצות את כישוריו; לאות כבוד לאדם שקשר את יכולותיו הרבות 

לקידומה של מדינת ישראל, ואשר בתפקידו כנשיא קרן יק”א מסייע רבות לנגב ולגליל בפיתוח תחומי החקלאות, 
התיירות הכפרית, המחקר המדעי והחינוך על כל רבדיו; ובהכרת תודה עמוקה לידיד-אמת, על מעורבותו הפעילה 

בקידום ההשכלה הגבוהה בפריפריה ועל השותפות לדרכה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אשר תורמת
לרווחתם של תושבי אזורים מדבריים בארץ וברחבי העולם,

ולהעניק לו 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

Sir Stephen Waley-Cohen Bt.
In appreciation of a man who began his career as a financial journalist and went on

to found a thriving publishing group, a successful entrepreneur and owner of leading
theaters in the United Kingdom who has left his mark on the cultural world;

in acknowledgement of the Chairman of the Royal Academy of Dramatic Arts who has 
produced renowned plays including the world’s longest running show “The Mouse Trap”;
with esteem for the initiator of projects that provide new opportunities for thousands of

young people in the UK and elsewhere, driven by his fervent belief in their ability to realize 
their potential; in honor of a man who harnessed his talents on behalf of the State of Israel and 

who, as Chairman of the ICA, contributes significantly to the development of the
Negev and Galilee by promoting agriculture, rural tourism, education and scientific research; 
and in deep gratitude to a true friend for his active involvement in fostering higher education
in the periphery and for his support of Ben-Gurion University of the Negev for the benefit

of the residents of arid zones in Israel and around the world,
by conferring upon him the degree of

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