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

Rona Ramon
With deep appreciation for an outstanding public activist, whose commitment to fostering youth and promoting Israel's involvement
in space exploration has left an indelible mark on the nation's research, industry and education; in acknowledgement of a courageous 
and inspiring woman, who despite profound personal grief found the strength to harness her prodigious talents and energies in service 
of the greater good, in the name of her loved ones Ilan and Assaf Ramon; in homage to the founder of the "Ramon Foundation," 
dedicated to nurturing excellence, social leadership and values among the next generation and expanding the horizons of hundreds of 
thousands of children every year, including those at the Ramon Center at Ben-Gurion University of the Negev; with gratitude to a co-
creator of Israel's space week, for her passionate and fruitful dedication to the establishment of space and science centers, providing 
scholarships and assistance to scientific, educational and social initiatives across the country; and in tribute to a singular spokesperson 
for the State of Israel across myriad global stages, for her unique contribution to social cohesion through uncompromising personal 
devotion, and her wholehearted commitment to the greater good and prosperity of the State of Israel for the benefit of all its citizens, 

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

רונה רמון
מתוך הערכה עמוקה לפעילה ציבורית עתירת מעשים, שתרומתה הרבה לקידום בני נוער ולפיתוח תחום החלל בארץ הותירה חותם על 
המחקר, התעשייה והחינוך בישראל; לאישה אמיצה ומעוררת השראה, שמתוך השכול האישי הכבד בחרה לרתום את כל מרצה ויכולותיה 
המצוינות למען החברה והמדינה בהשראתם של אילן ואסף רמון, יקיריה; בהוקרת תודה למייסדת "קרן רמון" הפועלת לטיפוח מצוינות, 
מנהיגות חברתית והקניית ערכים בקרב הדור הבא, ועל שהיא תורמת להרחבת אופקיהם של מאות אלפי תלמידים מדי שנה, בהם תלמידי 
מרכז רמון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; לאות תודה לאחת מיוזמי שבוע החלל הישראלי, על מחויבותה נושאת הפרי להקמת מרכזי מדע 
וחלל, להענקת מלגות מחקר ולסיוע במיזמים מדעיים, חינוכיים וחברתיים ברחבי הארץ כולה; ולאות כבוד למי שהפליאה לייצג את מדינת 
ישראל על בימות מגוונות ברחבי תבל, על תרומתה הייחודית ללכידות החברה, מתוך מסירות אישית עזה, ועל מחויבותה לטובת הכלל 

ולשגשוגה של המדינה למען כל תושביה,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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