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בישיבתו ביום ט"ו במרחשוון, תשע"ג, 31 באוקטובר 2012 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

יהודית יובל רקנאטי
לאות הוקרה

על היותה מנהיגה מן השורה הראשונה בתחומי הפילנתרופיה, העשייה החברתית וההתנדבות האזרחית; על החזון יוצא 
הדופן כשהקימה במשותף עם ד"ר יוסי הדר ז"ל את נט"ל — נפגעי טראומה על רקע לאומי, אשר הפך לארגון נושא הדגל 
לשיקום הנפגעים ומשפחותיהם, לשיפור הטיפול, למניעת פסיכוטראומה, להעלאת מודעות הציבור ולהפצת הידע; על 
הרוח ההומניטרית הנדיבה שלה בתמיכה במגוון יוזמות תרבותיות, רפואיות וחברתיות בתחום הרווחה, שמשפרות את 

איכות החיים בישראל;
ולאות הוקרה מיוחדת

על מסירותה, מעומק הלב, לחיזוק מרקם החברה הישראלית; ועל כך שהקדישה את חייה לסייע לאלו שלא שפר מזלם, 
על כך זכתה בעיטורים לרוב, ובהם אות הנשיא למתנדב,

ולהכתירה בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 31st day of October, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Judith Yovel Recanati
in recognition

of her outstanding leadership in the areas of philanthropy, social advocacy and civic volunteerism; 
her exceptional vision in co-founding, with the late Dr. Yossi Hadar, NATAL–The Israel Trauma 
Center for Victims of Terror and War, which has become a flagship organization for rehabilitating 
victims and their families, advancing the treatment and prevention of psychotrauma, raising 
public awareness and disseminating knowledge; her generous humanitarian spirit in supporting 
a range of cultural, health and social welfare initiatives that are improving quality of life in 

Israel; and
in special recognition

of her heartfelt dedication to strengthening the fabric of Israeli society and her devotion to 
helping those less fortunate than herself, for which she has gained many accolades, among them 

the President's Award for Volunteerism,
by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


