
רות דיין
נולדה בשנת 1917 בחיפה, תושבת ירושלים בין השנים 1934-1926, ובוגרת גימנסיה רחביה.  

פעילה חברתית, ממייסדות "וראייטי" ישראל. 

למדה בבית הספר החקלאי בנהלל, שם הכירה את משה דיין, לו הייתה נשואה במשך 37 שנים. 

עם הקמת המדינה הקימה מטעם הסוכנות היהודית את פרויקט "אשת חיל" - פרויקט שמטרתו 

היה לשלב עולות חדשות בכלכלה הישראלית הצומחת באמצעות עבודות יד מסורתיות כמו 

רקמה, אריגה וסריגה, כמו גם לשמר את התרבות והמורשת של התפוצות. בעקבות ההצלחה 

של הפרויקט הקימה דיין, בהיותה עובדת משרד העבודה )וכיום גמלאית המשרד(, את חברת 

בין  ששילבה  ייחודית  מקומית  אמנות  וייצרה   1994-1954 השנים  בין  שפעלה  "משכית", 

המסורות האמנותיות של בני עדות המזרח יחד עם עיצוב ישראלי מקורי.

דיין להשתמש באמנות עבודת היד המסורתית ככלי לשינוי חברתי  במהלך השנים המשיכה 

והעצמת נשים. היא יזמה יחד עם סוכנות אונר"א של האו"ם פרויקט עבודות יד מסורתיות 

לנשות עזה לאחר מלחמת ששת הימים, ולאחר מכן המשיכה ליזום ולייעץ לפרויקטים דומים במדינות רבות בעולם, בין היתר להודו, אתיופיה 

ומדינות דרום אמריקאיות. 

התוכניות והיוזמות של דיין במדינות השונות לוו תמיד בשינוי חברתי, בהקטנת פערים ובהעצמת נשים, תוך הישענות על שילוב בין המסורת 

המקומית והמודרניות הגלובלית.

בפרויקט האחרון שלה, שהחל בשנת 1991 ונמשך עד היום, מסייעת דיין לנשים בדואיות להשתמש במסורות רקמה וייצור תכשיטים כדי לצאת 

ממעגל האבטלה בישראל.

פעולותיה החברתיות של דיין כוללות מגוון רבדים נוספים. בשנת 1967 היא נמנתה על מקימי "וראייטי" ישראל, המסייע לילדים עם צרכים 

מיוחדים, היא חברת הוועד המנהל של "המרכז היהודי-ערבי לפיתוח כלכלי" וחברת המועצה הציבורית של "קרן אברהם".  

בשנת 2002 הוענק לגב' דיין פרס "יגאל אלון"  על מפעל חיים.

דיין היא חברת חבר הנאמנים במספר מוסדות להשכלה גבוהה, הייתה בעברה חברת חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה ושמשה בעוד תפקידים 

ציבוריים רבים אחרים.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לרות דיין
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על הדוגמא האישית שהוא מהווה לבני העדה הדרוזית ולכלל החברה הישראלית בתפיסת עולמו הדוגלת בחינוך לערכי 
ההבנה ההדדית, לאהבת השלום ולפתרון עימותים בכבוד הדדי ותוך דו שיח; על פעילותו והשקעתו בקירוב לבבות בין בני כל 

הדתות; על חיזוק הקשר ההדוק ויחסי השכנות הקרובים בין אוניברסיטת חיפה והעדה הדרוזית; על תרומתו הרבה לערכי השוויון 
ומחויבותו למדינת ישראל.

ניתן בחיפה, ישראל
י"ט בסיון תש"ע, 1 ביוני 2010
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