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

קארן טל
לאות הוקרה לאשת חינוך אמיצה, המקדישה את מיטב זמנה לקידום מערכת החינוך ולשילובם של 
ילדים ובני נוער מכל גווני האוכלוסייה בחברה הישראלית; לאשת חזון ומעש, עמיתת בית-ספר מנדל 
למנהיגות חינוכית, אשר כמנהלת קמפוס ביאליק רוגוזין בדרום תל-אביב ניווטה אותו על עבר הישגים 
מזהירים; בהערכה רבה על שרתמה למטרותיה ארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים, ביניהם משרד 

החינוך ועיריית תל-אביב-יפו, ועיצבה מחדש את בית-הספר כמרכז חינוכי וחברתי מן המעלה הראשונה, 
המספק בסיס למצוינות לימודית ובית חם עבור תלמידים מקשת רחבה של קהילות ותרבויות; בהכרת 
טובה למייסדת עמותת יוזמות חינוך, על העשייה הציבורית הענפה, לרבות למען הסדרת מעמדם של 

ילדי מהגרי העבודה והפליטים מרחבי העולם; ולאות כבוד על מסירותה לרווחתם של ילדים ועל שנתנה 
לרבים מהם את ההזדמנות לממש את חלומותיהם, לטובת קהילותיהם בפרט והחברה האנושית בכלל,

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

Karen Tal
In recognition of a courageous educator who devotes her time to advancing the 

education system and the integration of children and youth from all sectors of the 
population into Israeli society; in acknowledgement of a woman of vision and action, 
a fellow of the Mandel School for Educational Leadership who, as the principal of 

the Bialik-Rogozin Campus in south Tel Aviv, led it to exceptional achievements; in 
deep appreciation for her efforts to enlist public, social and business organizations, 

including the Ministry of Education and the Tel Aviv Municipality, to her cause and 
transform the school into a first class educational and social center providing the basis 

for excellence in study and a warm home for students from a wide range of communities 
and cultures; in gratitude to the founder and director of the Education Initiatives 

Center for her public activities, including her work in regulating the status of children 
of migrant workers and refugees from around the world; and in honor of her devotion to 
the welfare of all children, giving them the opportunity to achieve their dreams for the 

benefit of their communities in particular and society in general,
by conferring upon her the degree of

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