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הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

טובי מאואר
לאות הוקרה לאישה המקדישה את חייה לסיוע ולתמיכה בבני אדם בשעותיהם הקשות; לפעילה

גאה ומעורבת בקהילה היהודית בבולטימור ובארגונים יהודיים רבים בארצות הברית מתוך מחויבות
רבת מעשים ואמונה באדם באשר הוא אדם; לאות תודה על תרומתה למאבק באלכוהוליזם 

ובהתמכרויות אחרות ולשיקומם של אלה שנפל בגורלם להידרדר לתהומות אלה; מתוך הערכה
לחברה ב- Ben-Gurion Society ובחבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שייסדה יחד עם 
בעלה קרן מלגות לסטודנטים ואת הקתדרה על-שם טובי וד”ר מורטון מאואר לחקר גלי הלם; ולאות 
כבוד לאחות מקצועית ומנוסה התורמת לטיפוח הדור הבא של אחיות רחמניות ואשר מהווה שותפה 

נאמנה ל”רוח באר-שבע” למען הקהילה, המקדמת את בריאות האדם, רווחתו וכבודו,
ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Toby Mower
In deep appreciation of a woman who has devoted her life to helping and

supporting others in their darkest hours; with gratitude to a proud and involved 
member of the Jewish community of Baltimore, who plays a central role in many Zionist 

organizations in the United States, acting from a sense of commitment and faith in 
humanity; in recognition of her significant contribution towards the fight against 

alcoholism and other substance abuses and the rehabilitation of those who
have had the misfortune to fall into the abyss of these addictions; in honor of a
member of the Ben-Gurion Society and a member of the Board of Governors of 

Ben-Gurion University of the Negev, who together with her husband established a 
scholarship fund for students and the Dr. Morton and Toby Mower Chair in

Shock-Wave Studies; and in acknowledgement of an experienced registered nurse who is 
actively contributing towards fostering the next generation of nurses and is a
dedicated partner in the community-oriented “spirit of Beer-Sheva,” working

to promote health, welfare and respect for the individual,
by conferring upon her the degree of

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