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

Toni Young
With admiration for a passionate leader and benefactor of the American Jewish community, who generously contributes her 
time and efforts to a range of public causes at home and abroad, including as president of American Associates, Ben-Gurion 
University of the Negev, former vice chair of the United Jewish Communities of North America, and president of the Jewish 
Federation of Delaware; with regard for a prolific author and scholar, a lover of arts and literature, for her unstinting support 
of culture and higher education; in appreciation of an individual profoundly committed to strengthening relationships and 
ties between Jewish Americans and Israelis, especially those in the Negev, through service to multiple organizations, such as 
American Friends of NATAL and the Bezalel Art Academy, and past service to the Jewish Agency for Israel and the American 
Jewish Joint Distribution Committee; with esteem for a cherished friend, member of the Ben-Gurion Society and the Board of 
Governors of Ben-Gurion University of the Negev; and with heartfelt gratitude to a steadfast ally in the University's mission, for 
her magnanimous contributions toward establishing the Writers' House in Beer-Sheva and the Amos Oz Initiative for Literature 
and Culture, enriching the lives and spirits of the Negev's residents one and 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

טוני יאנג
ומחוצה  במדינתה  הכלל,  למען  וממרצה  מזמנה  רבות  התורמת  בארצה,  היהודית  בקהילה  לב  ורחבת  רבת-פעלים  למנהיגה  בהוקרה 
לה, לרבות כנשיאת אגודת שוחרי האוניברסיטה בארצות הברית; למי שכיהנה כסגנית יו"ר איחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה 
וכנשיאת הפדרציה היהודית של מדינת דלאוור, מלומדת ומחברת ספרים מוערכת, שטיפוח האמנות והספרות נר לרגליה, לאות כבוד על 
תמיכתה החשובה בקידום התרבות וההשכלה הגבוהה; מתוך הערכה על מחויבותה העמוקה לחיזוק הקשרים בין הקהילה האמריקנית 
לבין הנגב בפרט ומדינת ישראל בכלל, ועל מעורבותה המשמעותית במגוון רחב של ארגונים בשירות הציבור, ביניהם ידידי נט"ל בארצות 
ועיצוב בצלאל, הג'וינט והסוכנות היהודית; לידידת אמת, חברה ב-Ben-Gurion Society ובחבר הנאמנים  הברית, האקדמיה לאמנות 
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאות תודה על השותפות הנאמנה לדרכה של האוניברסיטה, על תרומתה הנדיבה להקמת בית הסופרים 
בבאר-שבע ולייסוד יוזמת עמוס עוז לספרות ותרבות בתמיכת סטיוארט ז"ל וטוני יאנג, למען פיתוח הנגב ולהעשרת חייהם ורוחם של כל 

תושביו,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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