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On the 18th day of February, 2009
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Joseph Hackmey
in recognition

of his prominence as an engaged businessman, philanthropist and patron of the arts; his singular 
contribution to Israel’s insurance industry; his wide-ranging support and leadership of higher 
education, community, arts and cultural causes in Israel and Britain, for which he has received 
numerous accolades including the B’nai Brith International Humanitarian Award; his ceaseless 
endeavors to enhance arts and cultural institutions in Israel, particularly his dedication to 

nurturing new generations of Israeli artists, musicians and chess players; and
in special recognition

of his commitment to bridging social gaps by increasing accessibility to higher education among 
needy young Israelis; and his support of Tel Aviv University both as governor and donor, 
as demonstrated most recently through his establishment of the Hackmey Hebrew Classical 

Library,
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University

ביום כ"ד בשבט תשס"ט, 18 בפברואר 2009
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל-אביב לכבד את 

יוסף חכמי
לאות הוקרה 

על היותו איש עסקים מעורב חברתית, נדבן ופטרון של אמנויות; על תרומתו הייחודית לענף הביטוח בישראל; על תמיכתו 
הרחבה ועל יוזמותיו בתחומי ההשכלה הגבוהה, הקהילה, האמנויות והתרבות בישראל ובבריטניה, שבעבורן הוענקו לו 
אותות הוקרה רבים, ובהם פרס בני ברית להומניטר בין-לאומי; על מאמציו הבלתי נלאים לקידום מוסדות אמנות ותרבות 

בישראל, ובמיוחד על מסירותו לטיפוח דור חדש של אמנים, מוסיקאים ושחקני שחמט ישראליים;

ולאות הוקרה מיוחדת
על מחויבותו לגישור על פני פערים חברתיים על ידי הגברת הנגישות להשכלה הגבוהה בקרב צעירים ישראליים נזקקים; 
ועל תמיכתו באוניברסיטת תל-אביב הן כחבר חבר הנאמנים של האוניברסיטה, והן כתורם, אשר הקים בעת האחרונה את 

הסדרה "ספריית חכמי לקלאסיקה עברית",

להכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל-אביב


