
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרה אומר לכבד את 

יוסי מוסטקי 
ולהעניק לו את

 

אות יקיר הנגב
לאות הוקרה ליוצר מוכשר, איש באר-שבע בכל נפשו ומאודו, מחלוצי הזמר העברי; למלחין וזמר מצליח, שהשקיע 
את זמנו, מרצו ומיטב כשרונו בחינוך הדור הבא ובהנגשת המוזיקה לילדים ובני נוער מכל שכבות האוכלוסייה; מתוך 
הערכה על פועלו הרב, המהווה דוגמה ומופת לקידום התרבות בדרום, בהקימו חבורות זמר רבות ובהפיקו קשת רב-
גונית של תוכניות מוזיקליות; לאות כבוד לאדם רחב-לב המתנדב ללא לאות למען שוויון וצדק חברתי, לקליטת עולים 
חדשים, לקידום התיירות בנגב ולשימור מורשת מייסדי בירתה; ומתוך הערכה לציוני מסור, שקשר את חייו בחיי העיר 
באר-שבע, שהיא מקור השראה ליצירתו, על שהפיח רוח חיים רעננה בתרבות ובשירה הארצישראלית, והקדיש את 

חייו להבאת הצלילים, המוזיקה והפולקלור העולמי לכל אדם באשר הוא. 

Ben-Gurion University of the Negev hereby resolves to honor

Joe Moustaki
and bestows upon him

The Ben-Gurion Negev Award
In recognition of a gifted artist, a proud native of Beer-Sheva and venerated pioneer of Israeli folk music; in 
homage to an acclaimed singer-songwriter, who has wholeheartedly devoted his time, energy and talents to 
educating future generations and to bringing the gift of music to children and youth from all walks of society; 
with appreciation for his valient activity on behalf of culture in the south, establishing singing groups and 
producing a prodigious range of musical programs; with gratitude to a magnanimous man, for his unstinting 
volunteering efforts for equality and social justice, welcoming new immigrants, promoting tourism in the 
Negev, and preserving the history of the city's founders; in tribute to a dedicated Zionist who has linked his 
fortune to that of Beer-Sheva, the source of his inspiration; for his contributions to Israeli culture and songs, 
and for dedicating his life to bringing global music and folklore to all humankind.
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