
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גמרו אומר לכבד את

הרבה דניס ל' אגר
לאות הוקרה למנהיגה רבת-השפעה בקהילה היהודית הבינלאומית, הפועלת ללא לאות למען צדק חברתי; מתוך הערכה על נחישותה ועוז רוחה של אישה בעלת-חזון, עורכת 
האוגדן החלוצי "משכן גאווה", שהעניקה קול ומקום ללהט"בים בתוך החיים והטקסים היהודיים, והגדירה מחדש את מרחב הקיום הרב-גוני בתוך היהדות; לרבה נועזת ופורצת 

דרך, שהיתה חברת הקהילה הגאה המוצהרת הראשונה שכיהנה כנשיאת האיגוד CCAR, המאגד יותר מ-2,300 רבנים רפורמים, והיתה האישה הראשונה שנבחרה לנשיאת מועצת 
המנהלים של הרבנים שבדרום קליפורניה, המייצגת את כל זרמי היהדות; לציונית מסורה המקדישה את מיטב מרצה לקידום טובתה של מדינת ישראל, לאות תודה על שרתמה 
את כישוריה לשירות הציבור, בין היתר בפועלה בארגונים רבים ללא כוונת רווח, ועל שהפיצה את מורשתה החשובה באינספור הרצאות, ספרים, כתבות ומאמרים; ולאות כבוד, 

על חוש הצדק והאחריות שהנחו את דרכה להיאבק ללא חת באפליה ובהדרה מכל סוג, ועל מחויבותה העזה לקידום הסובלנות והשוויון בין כל בני האדם באשר הם,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of
Ben-Gurion University of the Negev

hereby resolve to honor

Rabbi Denise L. Eger
With deep esteem for an influential leader of world Jewry, who works unremittingly for social justice; in recognition of her resolve and 

fortitude as a visionary public intellectual, editor of the groundbreaking book Mishkan Ga'avah: Where Pride Dwells, giving voice to the LGBTQ 
community in Jewish life and ritual, and redefining the diverse possibilities of Judaism; in acknowledgement of a bold trailblazer who was the 
first openly gay or lesbian person to serve as President of the Central Conference of American Rabbis, the principal organization representing 
over 2,300 Reform rabbis, and the first woman to be elected President of the Southern California Board of Rabbis, which unites rabbis from all 
denominations of Judaism; with appreciation for a devoted Zionist who works tirelessly on behalf of the State of Israel, and proudly discusses 
her heritage in media appearances, lectures, books, and articles; and with sincere gratitude to a selfless humanitarian who champions public 
causes through her involvement in non-profit organizations, for the integrity and sense of justice that guides her in standing up to all forms of 

discrimination and exclusion, and for her deep commitment to furthering tolerance and equality among all people,

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
with all the rights and privileges pertaining thereto
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