
 �e Senate and the Executive Committee of  Ben-Gurion University of the Negev
 hereby resolve to honor

 Prof. Harvey V. Fineberg
With appreciation for a pre-eminent visionary and scientist, dedicated to advancing public health worldwide; 

in recognition of a multi-disciplinary scholar, whose studies of medical decision making and health policy have made 
a lasting global impact; in admiration for his tireless e�orts to increase awareness of the importance of immunization 

and preventive care; with respect for an educator and physician who has held important academic positions at Harvard 
University, trained generations of doctors and researchers, led the U.S. Institute of Medicine, and consulted to the World 

Health Organization; with esteem for a distinguished leader, honored with the Frank A. Calderone Prize in Public 
Health, for his devotion to promoting transformative scienti�c discoveries, preserving the environment, and seeking 
to improve patient care as president of the Gordon and Betty Moore Foundation; and in gratitude for his profound 

commitment to human rights and his contributions to the most noble cause of preventing diseases and improving the 
quality of life for people around the world,

 by conferring upon him the degree of

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

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב 

גמרו אומר לכבד את

פרופß הארווי וß פיינברג 
לאות כבוד למדען ידוע≠שם ובעל חזון¨ שהקדיש עצמו לקידום בריאות הציבור ברחבי העולםª בהערכה לחוקר רב≠תחומי¨ שלמחקריו 

אודות קבלת החלטות ברפואה ומדיניות בריאות השפעה עולמית ממושכת ואשר הוא פועל ללא לאות להעלאת המודעות לחשיבותם 

של חיסונים ורפואה מונעתª מתוך הערכה רבה לרופא ומחנך שכיהן בתפקידים ציבוריים חשובים ובתפקידים אקדמיים רמי≠דרג 

באוניברסיטת הרווארד¨ הכשיר דורות של רופאים וחוקרים¨ הוביל את ה≠Institute of Medicine של ארה¢ב ושימש כיועץ לארגון הבריאות 

העולמיª בהוקרה לנשיא קרן בטי וגורדון מור¨ מנהיג עטור פרסים¨ לרבות הפרס היוקרתי לבריאות הציבור ע¢ש פרנק אß קלדרון¨ על 

מסירותו לטיפוח גילויים מדעיים פורצי דרך¨ להגנת הסביבה ולשיפור דרכי הטיפול בחוליםª ולאות תודה על מחויבותו העמוקה לקידום 

זכויות אדם ועל תרומתו הנדיבה למטרה הנעלה של מניעת מחלות ושיפור איכות החיים ברחבי העולם¨ 

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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פרופß צבי הכהן¨ רקטור

Prof. Zvi HaCohen
Rector

אלכסנדר מß גורן¨ יו¢ר חבר הנאמנים

 Alexander M. Goren
Chairman of the Board of Governors

פרופß רבקה כרמי¨ נשיאה

Prof. Rivka Carmi
President


