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

Dr. Ilana Dayan
In tribute to a preeminent journalist who has for decades, with exceptional courage, determination and talent, turned the spotlight 
on critical issues at the heart of Israeli and global society; with profound appreciation for a brilliant trailblazer, recipient of honors and 
awards, for her significant contribution to investigative journalism in Israel, her in-depth research, and the unique style and standard 
she has maintained on her long-running television show, "Uvda", which stands as an example to the Israeli media; to a gifted and 
erudite interviewer, acclaimed for her insightful and sensitive conversations with world leaders as well as ordinary citizens, and her 
fearless coverage of perilous war zones; in recognition of  her efforts to protect the freedom of the press in Israel and for serving 
as a role model for colleagues and successors; with admiration for an accomplished jurist, for her dedication to educating the next 
generation; and in deep appreciation of her uncanny ability to bring a multitude of unheard voices to the forefront, revealing the sights 
and sounds of the mosaic of Israeli society and the moving and indelible narratives that are of vital significance to us 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

ד"ר אילנה דיין
לאות כבוד לעיתונאית מהשורה הראשונה, שבמשך עשרות שנים חושפת באומץ לב, בנחישות ובכישרון יוצאי דופן סוגיות מהותיות שבלב 
החברה בישראל וברחבי העולם; לאשת תקשורת מבריקה, פורצת דרך ועטורת פרסים, על תרומתה המשמעותית לגיבושו של התחקיר 
הטלוויזיוני בישראל, על תחקיריה המעמיקים והנוקבים ועל השפה הייחודית שטיפחה בתוכנית הוותיקה "עובדה", שהפכה לאחד מסמלי 
העשייה התקשורתית בישראל; בהערכה רבה למראיינת בחסד, המשלבת רוחב אופקים ורגישות בראיונות עם גדולי עולם ועם אזרחים מן 
השורה, ושסיקרה זירות לחימה תוך סיכון עצמי ללא חת; על תרומתה לקידום חופש העיתונות בישראל ועל היותה דוגמה ומופת לעמיתים 
להביא  מפליאה  שהיא  על  הערכה  ולאות  הבא;  הדור  לחינוך  וממרצה  מזמנה  המקדישה  מצטיינת,  למשפטנית  בהוקרה  דרך;  וממשיכי 
לקדמת הבמה את המראות והקולות המרכיבים את פסיפס החברה הישראלית, ולחשוף סיפורים מרתקים, מרגשים ובלתי נשכחים, שהם 

בעלי חשיבות רבה לציבור כולו,  

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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