פרופ' אלפרד טאובר
פרופ' אלפרד טאובר נולד בשנת  1947בוושינגטון די.סי ,ארצות הברית .בשנת  1973סיים פרופ'
טאובר את לימודיו בהצטיינות לתואר דוקטור ברפואה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת
טופטס .הוא התמחה בהמטולוגיה (מערכת תאי הדם) ,אימונולוגיה (המערכת החיסונית)
וביו–כימיה .הוא פרסם יותר מ– 125פרסומים בתחום ההתמחות שלו ,וכיהן כמרצה בבתי הספר
לרפואה של אוניברסיטאות הרווארד ובוסטון.
ב– 20השנים האחרונות בחר פרופ' טאובר להתמקד בתחום הפילוסופיה של המדע ובשנת
 1993מונה לראש המרכז לפילוסופיה והיסטוריה של המדע באוניברסיטת בוסטון ,שם כתב או
ערך  13ספרים ויותר מ– 90פרסומים בתחום הפילוסופיה של המדע והפילוסופיה של המוסר.
פסיפס התחומים המדעיים בהם עוסק פרופ' טאובר ,גובש בזכות מאמציו לאפיין את המדע
ואת הרפואה כמודלים של ידע ,המבוססים על השאיפה למוסר.
לתפיסתו של פרופ' טאובר ,המתודה המדעית המבוססת על ביקורת עצמית ,אובייקטיביות
ושיח חופשי ,מאפשרת לחברה דרכי חשיבה ופעולה שחורגים בהרבה מההבנה הטכנית של
הטבע .פרופ' טאובר הוא מן המובילים את הלימוד של ערכים עמוקים אלה ונמנה עם אלה
המוכיחים הלכה למעשה כי המדע ,בהקשריו ההיסטוריים והפילוסופיים ,מייצג משאב תרבותי שמשמעותו גדולה בהרבה מן הממצאים המחקריים
עצמם.
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בשנת  2008קיבל פרופ' טאובר את "מדלית המדע" ,הפרס היוקרתי של האגודה ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת בולוניה ,על מחקריו
המשולבים בתחום האימונולוגיה והפילוסופיה של המדע.
פרופ' טאובר הקים בשנת , 2003יחד עם אחותו אינגריד ,את קרן לזלו נ .טאובר ,לזכרו של אביהם ,שבאמצעותה הם ממשיכים את המחויבות של
משפחת טאובר לרווחת העם היהודי ,תוך התמקדות בצרכיהם של פגועי הנפש .באמצעות תמיכה משמעותית במחקר ובחינוך של הדור הצעיר,
לקחה על עצמה הקרן להביא להעמקה ולשינוי מערכתי בתחום השיקום הפסיכיאטרי ,תוך פיתוח שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים ולא
ממשלתיים ועם מוסדות להשכלה גבוהה .אוניברסיטת חיפה ,שמובילה בישראל את תוכניות בריאות הנפש הקהילתית ,הפכה לשותפה נאמנה
לדרכה של קרן לזלו נ .טאובר במאמץ להשגת שינוי זה.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לאלפרד טאובר
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מצוינות אקדמית ומחקרית בתחומי הרפואה והפילוסופיה ועל השילוב הייחודי שבין השניים; על האומץ לשבור
מוסכמות וללכת על פי צו המצפון והאמונה; על היושרה שהינה נשמת אפה של האקדמיה; על השינוי והחידוש בתחום השיקום
והשילוב בקהילה של אנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית; על הידידות האמיצה עם מדינת ישראל בכלל ועם אוניברסיטת חיפה בפרט
ועל תמיכתו ארוכת השנים בתחומי בריאות הנפש הקהילתית ומדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
ניתן בחיפה ,ישראל
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