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

Prof. Ruth Gavison
In recognition of an illustrious legal scholar and activist, whose personal commitment to justice drives her staunch defense of 
human rights; with esteem for a trailblazer, whose profound and influential scholarship in judicial philosophy, constitutionalism, 
legal ethics, religion and state, and civil rights provides broad and nuanced perspectives on society as a whole, as well as deep 
insights into the complex nature of Israel as a democratic and Jewish state; with appreciation for a woman of action, founder 
and president of the Metzilah Center for Zionist, Jewish, Liberal and Humanist Thought, in acknowledgement of her unstinting 
service to the nation as a member of many public commissions and as co-founder of the Association for Civil Rights in Israel; with 
regard for a member of the Israeli Academy of Sciences and Humanities, recipient of the Israel Prize and many other honors, 
who has influenced generations of students and whose myriad publications have left a lasting impression on the field; and 
with gratitude for her integrity and exemplary dedication to strengthening and bettering Israeli society, to introducing practical 
significance into ethical values, and to finding paths to coexistence between the country's diverse populations, for the benefit 
of all,

by conferring upon her 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' רות גביזון
לאות הוקרה למשפטנית דגולה, המקדישה את חייה לשמירה על זכויות האדם מתוך מחויבותה האישית לצדק; לחוקרת מצטיינת ומתוות-

דרך, מהחשובות בחקר המשפט והחברה, שעבודותיה אודות תורת המשפט, חוקה, דת ומדינה, מוסר וחירויות הפרט מעניקות ראייה רחבה 
של החברה על כל רבדיה והבנה מעמיקה בסוגיה המורכבת של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית; בהערכה לאישה רבת-פעלים, 
מייסדת ונשיאת מרכז מציל"ה למחשבה רעיונית, ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית, שהקדישה עצמה לשירות הכלל בתפקידיה בוועדות 
ציבוריות רבות וכאחת ממייסדי האגודה לזכויות האזרח בישראל; לאות תודה לאשת אקדמיה עטורת פרסים, כלת פרס ישראל וחברת 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שהותירה רושם בל-יימחה בלב תלמידיה ואשר ספריה ופרסומיה הרבים משפיעים עמוקות על 
תחום המשפט; ולאות כבוד על היושרה ועל המסירות יוצאת הדופן שבה היא עושה למען שיפור החברה הישראלית ולהגברת חוסנה, 

למתן משמעות מעשית לערכי המוסר ולחיפוש נתיבים לדו-קיום בין האוכלוסיות השונות בארץ, לטובת כל תושביה ולרווחת האזור כולו,

ולהעניק לה  את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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