
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Prof. Elihu Katz
With sincere appreciation for a preeminent researcher, whose scholarship has had an enduring impact on media and 
communication studies worldwide; in recognition of the pioneering founder of communications studies in Israeli academia, 
whose groundbreaking research has expanded the boundaries of knowledge and laid essential foundations for the sociology 
of communications; in honor of a recipient of the Israel Prize and fellow of the American Academy of Arts and Sciences, 
whose unique and wide-ranging contributions are evident in a range of fields, including media effects, uses and gratification, 
leisure studies, public opinion, media events and the diffusion of innovations, and whose works have become canonical texts, 
inspiring and stimulating generations of students and scientists worldwide; with admiration for the founder of the Institute of 
Communications at the Hebrew University of Jerusalem, who played a key role in establishing applied social science research 
in Israel and in shaping the country's communications policies; with esteem for the founding director of Israeli Television, who 
has profoundly influenced the nature of the nation's culture and media; and with gratitude for his sincere commitment to the 
advancement of higher education and to the enrichment of Israel's intellectual and cultural life, for the benefit 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

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

פרופ' אליהוא כ"ץ
לאות כבוד לחוקר דגול ובעל השפעה כבירה על חקר התקשורת בעולם, האב המייסד של לימודי התקשורת באקדמיה הישראלית; לאחד 
מבכירי מדעני החברה, שעבודותיו פורצות הדרך הרחיבו את גבולות הידע והניחו יסודות חשובים בשדה הסוציולוגיה של התקשורת; לחתן 
השפעת  בהם  רבים,  בתחומים  ניכרת  היריעה  ורחבת  הייחודית  שתרומתו  ומדעים,  לאמנויות  האמריקנית  האקדמיה  וחבר  ישראל  פרס 
אמצעי התקשורת, שימושים וסיפוקים, תרבות הפנאי, דעת הקהל, אירועי מדיה והפצת חידושים, ואשר חיבוריו היו לטקסטים קנוניים 
ומעוררי השראה ושיח בקרב דורות של תלמידים וחוקרים בעולם; מתוך הערכה עמוקה לחלוץ אקדמי, שהקים את המכון לקומוניקציה 
באוניברסיטה העברית, היה שותף לייסודם של מחקרים חברתיים-שימושיים בישראל ולעיצוב מדיניות התקשורת בה; בהוקרה למנהל 
הראשון של הטלוויזיה הישראלית, שהשפיע רבות על התפתחות התקשורת והתרבות בישראל; ולאות תודה על מחויבותו העמוקה לקידום 

ההשכלה הגבוהה ולהעשרת חיי הרוח והתרבות לטובת החברה הישראלית כולה,

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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