
פרופסור סלסו לאפר

סלסו לאפר נולד בשנת 1941 בסאו פאולו, ברזיל, למשפחה יהודית שהיגרה מליטא במאה ה–19, ואשר לקחה חלק פעיל בחיי הכלכלה, התרבות 
והפולטיקה בברזיל. 

פרופ' לאפר הינו בוגר אוניברסיטת סאו פאולו במשפטים, ובעל תוארי מוסמך וד"ר במדעי המדינה מאוניברסיטת קורנל האמריקאית. לאפר 
הוא פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת סאו פאולו ושל המכון ליחסים הבינלאומיים שלה. עד לפרישתו בשנת 2011 כיהן כפרופסור מן המניין 
בבית הספר למשפטים של האוניברסיטה. במהלך הקריירה האקדמית הענפה שלו מילא לאפר שורה של תפקידי מפתח בבית הספר למשפטים 

באוניברסיטת סאו פאולו ופרסם ספרים ומאמרים רבים. במהלך השנים הללו היה שותף פעיל ומשמעותי בדו שיח הציבורי בברזיל.

לאפר כיהן פעמיים כשר החוץ - בשנת 1992 ובשנים 2002-2001. בשנת 1999 כיהן כשר המסחר והתעשייה. בין השנים 1998-1995 שימש 
כשגרירה ונציגה הקבוע של ברזיל בארגון הסחר העולמי, באו"ם, ובסוכנויות המיוחדות של האו"ם בז'נבה.

כיום משמש לאפר כנשיא FAPESP, המכון למחקר ופיתוח של מדינת סאו פאולו, התומך במחקרים בכל תחומי הידע, ואשר פועל לחיזוק ופיתוח 
קשרים אקדמיים עם מוסדות מחקר בעולם. 

פרופ' לאפר הינו חבר פעיל במוסדות תרבות שונים בברזיל. הוא מעורב בארגונים יהודיים, ומקדיש מזמנו לקידום וטיפוח קשרי המדע והתרבות 
בין ברזיל לישראל. 

לאפר הוא בעל תארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מאוניברסיטאות בארגנטינה ובצרפת. בשנת 2002 זכה לאפר בתואר הגבוה ביותר בתחומי 
המדע והטכנולוגיה בברזיל - אות המסדר הלאומי למדעים )The National Order of Scientific Merit(, והוא נמנה עם המעטים המשתייכים 
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אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לסלסו לאפר
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דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על מנהיגות מדינית מלאת חזון שתרמה לפיתוחה הכלכלי והחברתי של ברזיל בפרט
 ושל אמריקה הלטינית בכלל; על השילוב שהוא מגלם כמדינאי וכאיש אקדמיה ועל היכולת 

להותיר חותם בשתי זירות העשייה גם יחד; על מצוינות אקדמית בתחום הפילוסופיה של המשפט, 
ועל החתירה המתמדת ליצירת ידע חדש לטובת האנושות כולה; על ההבנה כי המדע במאה ה–21 
הוא מדע בינלאומי וחוצה גבולות; על פעולתו למען הידוק הקשרים המדיניים בין ברזיל לישראל, 

ועל תרומתו לחיזוק קשרי המדע והאקדמיה בין ברזיל לישראל בכלל ובין ברזיל 
לאוניברסיטת חיפה בפרט.
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