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

דוד טרטקובר
לאות הערכה לאמן יוצר, אספן, חוקר ואוֵצר של אמנות חזותית ישראלית, אשר הטביע את חותמו על התרבות 

העברית המתעצבת; ליוצר דגול שנתן ביטוי ייחודי לתולדות הציונות ומדינת ישראל מתוך קשר עמוק למדינה 

ולאנשים החיים בה, והשפיע על האופן בו החברה הישראלית משתקפת לעצמה באמצעות עיצוב אמנותי 

של כרזות, ספרים, תוכניות טלוויזיה ועוד; למרצה נערץ, לשעבר ראש המחלקה לתקשורת חזותית באקדמיה 

לעיצוב בצלאל, שהעמיד דור של תלמידים הממשיכים לבטא, איש איש בדרכו, מחויבות בלתי מתפשרת לערכים 

אסתטיים ולמעורבות חברתית; בהוקרה לאמן עטור פרסים, לרבות פרס ישראל לעיצוב לשנת תשס"ב ופרסים 

בינלאומיים רבים, שעבודותיו מודפסות בספרים ומוצגות בתערוכות ובמרחב הציבורי בארץ וברחבי בעולם, ואשר 

מקדיש מזמנו וממרצו לפעילות ציבורית ענפה ולקידום השלום וההבנה ההדדית בארץ,

ולהעניק לו 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

David Tartakover
In appreciation of a creative artist, collector, researcher and curator of Israeli visual art, 
who has left his mark on contemporary Hebrew culture; with esteem for an eminent 

creator who has given unique expression to the history of Zionism and the State of Israel 
through a deep connection to the land and its people, and influenced the way in which 
society reflects itself through the artistic design of posters, books, TV shows and more; 
in acknowledgement of a highly revered lecturer, the former head of the Department of 
Visual Communication at the Bezalel Academy of Arts and Design, who mentored a 
generation of students who continue to express, each in their own way, an unwavering 
commitment to aesthetic values and social involvement; and in recognition of an artist 

who was awarded the Israel Prize for Design and many other international prizes, whose 
works have been printed in books and displayed in exhibitions and public spaces in Israel 
and around the world, and who devotes his time and energy to extensive public activity 

and to promoting peace and mutual understanding throughout the country,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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