
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גמרו אומר לכבד את

יצחק לבני
מתוך הוקרה לאיש תקשורת מוערך ורב-פעלים, שתרם תרומה נכבדה להתפתחות התקשורת בישראל; למי שכיהן בשורת תפקידים 

ניהוליים, ביניהם עורך "במחנה", מנכ"ל רשות השידור ויו"ר חברת החדשות של ערוץ 2, לאות הערכה על מאבקו הבלתי-מתפשר לאיכות 

גבוהה של השידורים ולהגנת עצמאותם; לאות כבוד לאיש חזון, שמקדיש מזמנו וממרצו למועצות ולמוסדות ציבוריים רבים, לרבות 

כחבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ואשר כמפקד גלי צה"ל מילא תפקיד מכריע בעיצוב פניה, והפך אותה לתחנת רדיו 

ייחודית, מגוונת ודינמית המשדרת בכל שעות היממה; למגיש פנינת הרדיו הוותיקה "בין שישי לשבת" והראשון שיזם מפעל להלחנת 

שירי משוררים, לאות תודה על מחויבותו העמוקה להעשרת חיי הרוח, התרבות והספרות לטובת החברה הישראלית כולה,

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

Yitzhak Livni
With esteem for a highly accomplished and respected media personality, who has significantly contributed to 

the development of the field of communications in Israel; to one who has held a number of managerial positions 
as editor of the IDF newspaper B’Mahane, director general of the Israel Broadcasting Authority and chairman of 
Channel 2’s news corporation, in recognition of his uncompromising struggle for the quality of broadcasts and 
their independence; in acknowledgment of a visionary who has devoted himself to the benefit of public councils 

and institutions, including as a member of Ben-Gurion University of the Negev’s Board of Governors, and who, as 
commander of the IDF radio station “Galei Tzahal,” played a critical role in shaping its character, transforming it into

a unique and dynamic radio station broadcasting 24 hours a day; to the presenter of the longtime radio gem 
“Between Friday and Saturday” and the first to initiate the setting of poetry to music, with gratitude for his

profound devotion to the enrichment of the cultural, spiritual and intellectual life of Israeli society as a whole,

by conferring upon him the degree of

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

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

Prof. Zvi HaCohen
Rector

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

אלכסנדר מ’ גורן
יו”ר חבר הנאמנים

Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors
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