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

Anat Draigor
In homage to an outstanding basketball player and talented coach, whose achievements are an inspiration to all young athletes; 
in recognition of an exceptional sportswoman who started out on the Elitzur Tel Aviv team and went on to have a thriving career 
spanning more than two decades, winning a record number of championships and national cups and representing Israel with 
honor as captain of its national team; who broke the world individual record for points scored in a single game and became 
the first Israeli woman to play on a leading European team; with admiration for a celebrated sportsperson, an active member 
of  numerous public committees, who successfully trained many leading women's teams and was the recipient of the Israel 
Basketball Association's Female Player of the Jubilee Award and the Medal of Honor for Lifetime Achievement  from the Israeli 
Olympic Committee; in honor of a visionary innovator, founder of the "Women's Basketball Truck," providing girls and young 
women around the country the opportunity to realize their dreams, and inspiring excellence and educational values; with deep 
appreciation of  the founder of the Hall of Fame - Israel Women's Basketball, documenting and preserving the nation's sporting 
history and achievements; and in gratitude for her passionate promotion of sports in Israel and her unstinting efforts to secure 
equal opportunities for women everywhere,

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

ענת דרייגור
לספורטאיות  השראה  של  רב-עוצמה  מקור  מעניקים  המעולים  הישגיה  אשר  מוכשרת,  ומאמנת  דגולה  כדורסל  לשחקנית  בהערכה 
ולספורטאים בראשית דרכם; לאות כבוד למי שהחלה דרכה בנעוריה כשחקנית בקבוצת אליצור תל-אביב, ובמשך למעלה משני עשורים 
העמידה קריירה משגשגת, זכתה במספר שיא של אליפויות וגביעי המדינה, ייצגה את מדינת ישראל כקפטן הנבחרת שלה, שברה שיא 
אישי עולמי בקליעת נקודות במשחק אחד והייתה לישראלית הראשונה ששיחקה בקבוצת צמרת באירופה; לספורטאית מצטיינת, פעילה 
בוועדות ציבוריות רבות, שאימנה נבחרות וקבוצות נשים רבות ועוטרה כשחקנית היובל של איגוד הכדורסל ובאות מפעל חיים מהוועד 
האולימפי לישראל; מתוך הוקרה ליזמית בעלת חזון, מייסדת "ניידת כדורסל נשים", המעניקה לילדות ולנערות בכל רחבי המדינה אפשרויות 
לממש את חלומותיהן ומקדמת מצוינות וערכים חינוכיים; ולמי שייסדה את "היכל התהילה – כדורסל נשים בישראל" לתיעוד ולשימור 

ההיסטוריה וההישגים בתחום, לאות תודה על שהיא מקדמת את הספורט במדינה ופועלת ללא-חת למען שוויון הזדמנויות לנשים,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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