




אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעניקה הוקרה מיוחדת - אות הבוגר - לבוגריה שתרמו תרומה חשובה, 
ייחודית ובעלת השפעה על החברה, הכלכלה, התרבות או המדע, בישראל או בעולם.

האוניברסיטה הוקמה ברוח חזונו של דוד בן-גוריון, ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל, כדי לשמש 
כוח מניע בפיתוח הנגב. כיום האוניברסיטה היא מרכז חשוב להוראה ולמחקר. לאוניברסיטה קמפוסים 

בבאר-שבע, בשדה בוקר ובאילת. כ-20,000 סטודנטים לומדים בפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, 
מדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה והפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר. 

באוניברסיטה נערכים מחקרים נרחבים ומתקדמים בביוטכנולוגיה, באבטחת סייבר, בהמרת דת ומפגשים 
בין-דתיים, בתחום האנרגיה, בפוליטיקה וחברה אירופית, ספרות עברית, מחשבת ישראל, ננוטכנולוגיה, 

מדעי העצב, רובוטיקה, מים וחקלאות מדברית.

נאמנה לייעודה, ממלאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תפקיד מרכזי בפיתוח התעשייה, החקלאות והחינוך 
בנגב. לקראת שנתה ה-50, האוניברסיטה פורצת דרך במחקר בתחומים חדשניים רבים, שלהם חשיבות 

לארצות רבות ברחבי העולם, ופותחת הזדמנויות חדשות לתושבי באר-שבע והנגב, כדוגמת הפארק 
לטכנולוגיות מתקדמות ומרכז הסייבר הלאומי בבאר-שבע, בעוד שהיא מוסיפה לשאוף למצוינות אקדמית 

ולהרחבת תרומתה לקהילה. אלפי סטודנטים משתתפים בתכניות למעורבות בקהילה ובפרויקטים מיוחדים 
לחונכות, בשילוב עם חתירתם למצוינות אקדמית.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

ד”ר מוחמד אלנבארי 

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ז

מתוך הערכה לאיש ציבור וליזם חברתי, שהבין כי בכוחו להוביל שינוי מהותי באיכות החיים של תושבי יישובו, 
ואשר כראש המועצה המקומית חורה הצעיד אותה לפיתוח ולשגשוג שלא נראו קודם לכן במגזר הבדואי; 

לאות כבוד למי שמשחר נעוריו הבין את חשיבותה של השכלה איכותית במוסדות הטובים ביותר, ואשר חותר 
במרץ להרחיב את גבולות ההשכלה הגבוהה, בין היתר בהקמת בית ספר לילדים מחוננים בחורה, בטיפוח 

מנהיגות בדואית צעירה, וכחבר חבר הנאמנים של מכללת ספיר; על שפעל להקמת מיזמים מקומיים שהביאו 
להרחבת מעגל המועסקים והמועסקות, ובמיוחד כשותף מייסד של פרויקט ואדי עתיר, המשלב חקלאות 

מדברית בת-קיימא עם ערכים, ידע וניסיון בדואי מסורתי; ומתוך הכרת טובה למייסד ולחבר בהנהלת מועצת 
הנגב, על ראייתו הפוליטית הרחבה שמאחדת בין כלל תושבי האזור, היהודים והבדואים, ומקדמת את החינוך, 

הבריאות ואיכות הסביבה בנגב.
 



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

אל״מ ד”ר טריף בדר  

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ז

לאות הוקרה לחלוץ שפילס דרך מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, התעלה מעל פערים והיה הראשון 
מכפרו ללמוד רפואה באוניברסיטה ישראלית; מתוך הערכה על יכולתו לשלב בין המערכת הרפואית 

הצבאית לזו האזרחית, על רגישותו ומקצועיותו בתפקידיו כרופא ילדים וכאיש מנהל רפואי, ועל נחישותו 
לייצג בנאמנות את המדינה ולהגיש סיוע לכל אדם בכל פינה בתבל, בהשתתפותו במשלחות הומניטריות 

לאזורי אסונות בהאיטי, בנפאל ובטורקיה; בהוקרת תודה לממונה על בית החולים הסמוך לגבול הסורי, 
שהעניק טיפול מציל חיים לאלפי אזרחים סורים והפגין בכך את המוסריות והאנושיות של צבא ההגנה 

הישראלי; ולאות כבוד למי שמונה לקצין רפואה ראשי, שישכיל להצעיד את מערך הרפואה הצבאי להענקת 
טיפול מיטבי, טכנולוגי ומתקדם ביותר בעתות חירום ובעתות שלום.



אוניברסיטת-בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

אלוף )במיל’( אורנה ברביבאי

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע"ז

מתוך הערכה עמוקה לאשת ציבור, יו”ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית עמק יזרעאל, הפועלת 
רבות למען החברה הישראלית מתוך הבנה כי חיזוקה של מדינת ישראל טמון בהפצת ההשכלה הגבוהה 
בפריפריה ולכל שכבות האוכלוסייה; מתוך הכרת טובה למנכ”לית הקרן התאגידית פילנטרופית למיזמים 

לאומיים, שפצחה במאבק בזיהומים בבתי החולים הגובים את חייהם של אלפי אזרחים מדי שנה; לאות כבוד 
לאישה פורצת דרך, שבעשרות שנות שירותה בצבא ההגנה לישראל הבקיעה בנחישות את תקרת הזכוכית 

ומילאה לראשונה תפקידים שאוישו עד כה על-ידי גברים; ולאות הוקרה למי שכחברת מטכ”ל וראש אגף 
כוח אדם התמודדה עם סוגיות בוערות רבות, ביניהן שחרור גלעד שליט מהשבי ומערכת צוק איתן שגבתה 

אבדות כבדות, והוכיחה לכל כי ביכולתן של נשים להעפיל לצמרת הצבא ולכהן בה בהצלחה ובכישרון, ועל כן 
נבחרה להשיא משואה לתפארת מדינת ישראל.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

ד”ר חפצי זוהר 

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע"ז

לאות כבוד לבוגרת מכון מנדל למנהיגות חינוכית, שמובילה להעצמת יכולותיה של מערכת החינוך ומנחילה 
בפעילותה את ההכרה בחשיבות המצוינות כדרך חיים; למדענית ולחוקרת מצטיינת בתחום הביוכימיה 
המולקולרית וחקר הסרטן, זוכת פרס וולף לדוקטורנטים מצטיינים; למי שייסדה וניהלה את בית הספר 
למחוננים מעו”ף וכיהנה כמפקחת ארצית באגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מתוך הערכה על 

פועלה לטיפוח הלמידה בנגב ובמדינה בכלל; לאשת מינהל ברוכת כישורים, סגנית ראש עיריית באר-שבע 
והממונה על החינוך והרווחה בעיר, האחראית להקמת מרכזי מצוינות ולשיפור מהותי באחוזי הזכאות 

לבגרויות, שותפה להישג הזכייה בפרס שר החינוך לעיר באר-שבע; ולאות הוקרה לאשת חזון, הפועלת ללא 
לאות לקידומם של ילדי באר-שבע, להרחבת ההשכלה ולמיצוי יכולותיו של כל אדם, אשר מביאים לשגשוג 

העיר והאזור.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

פרופ' עמי מויאל

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ז

לאות הוקרה לאיש אקדמיה    רב-פעלים, המשלב ידע מדעי מעמיק עם ניהול נבון למען קידום והפצת החינוך 
והמדע בישראל; למהנדס מוכשר, מומחה בתחום עיבוד וזיהוי דיבור, אשר עשה חיל במחקר ובניהול חברת 

הזנק, וכמייסד המרכז לעיבוד שפה, שמהווה אבן שואבת לאומית בתחום; למי שהמצפון החברתי מנחה 
את דרכו ואשר תרם מזמנו וממרצו להתנדבות בתפקידים חשובים למען הפצת בשורת ההשכלה הגבוהה 

ותמיכה בסטודנטים מהפריפריה, לרבות כיו"ר הוועד המנהל של קרן אייס"ף; לאות הערכה על מנהיגותו 
בעלת-המעוף של נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, שהקים יחידה למעורבות חברתית, 
המטפחת אחריות חברתית לצד הכשרתם של סטודנטים למהנדסים; ומתוך כבוד על שהוא מתווה דרך של 
מצוינות בהוראה ובמחקר ופותח את שערי עולם ההנדסה בפני סטודנטים מאוכלוסיות מגוונות, ובכך מביא 

לחיזוקה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.

 צילום: שחק תמיר



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

דנה פורטר רובינשטיין 

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע"ז

לאות כבוד למהנדסת ברוכת כישרון, שהשכילה להשתלב בחברות בינלאומיות מובילות והעפילה לרמות 
הניהוליות הגבוהות ביותר, ואשר מתוך עמדה זו מקדמת מעל לכל במה את הצורך בהגברת שילובן של 

נשים בתעשיית טכנולוגיית העילית למען יצירת חברה צודקת, מאוזנת ושיווניות יותר; מתוך הוקרה ליזמת 
המרחיקה ראות, מייסדת חברת Inception וסמנכ”לית השיווק שלה, מראשונות ענף המציאות המדומה, 

שמבקשת ליצור מהפכה בתרבות הפנאי ולקרב את עולמות האמנות והמוסיקה לקהלים חדשים; ובהערכה 
עמוקה למנהיגה בעלת מעוף, מבכירי ענף ההיי-טק הישראלי, שבמסגרת תפקידה כסמנכ”לית אסטרטגיה 
ושיווק במרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל, פעלה, בין היתר, לקידום מיזמים טכנולוגיים בעלי 

ערך חברתי ובכך הפגינה רוח של מחויבות לעשייה למען החברה.



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את: 

ד"ר יאיר שינדל

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ז

מתוך הערכה עמוקה לאיש רפואה עשוי לבלי חת, ששירת בצה"ל כקצין רפואה וכרופא קרבי ביחידות 
העילית וחירף נפשו בטיפול ובהצלת חיים תחת אש, ועל כך זכה לציון לשבח ממפקד חיל הים; לאות הוקרה 

ליזם טכנולוגי מוכשר, שרתם את כישוריו וניסיונו מעולם חברות ההזנק לטובת הקמתה וניהולה של עמותת 
מעוז לפיתוח מנהיגות מחוללת שינוי, העושה למען הכלל מתוך תחושת שליחות ואחריות; על שהשמיע 

ברחבי העולם את הקולות החדשניים והיזמיים של מדינת ישראל, וחתר להידוק הקשרים בינה לבין שותפים 
ומשקיעים בינלאומיים במסגרת כהונתו כמנכ"ל Start-Up Nation Central; ולאות כבוד על ראייתו 

הייחודית ועל פועלו הנמרץ כראש מטה מיזם ישראל דיגיטלית, לרתימת המהפכה הטכנולוגית לקידום 
החינוך, הבריאות והרווחה ועל העשייה החשובה לעידוד הצמיחה הכלכלית, לצמצום הפערים החברתיים 

ולשיפור חייהם של כל אזרחי המדינה.

צילום: אורי אורן



ארגון הבוגרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועל לחיזוק הזיקה בין האוניברסיטה 
לבוגריה, בין הבוגרים לבין עצמם ובין הסטודנטים לבוגרים. הארגון פועל ליצירת 

בסיס לפעילויות משותפות תעשייה-אקדמיה, לעדכון שוטף של הבוגרים והבוגרות 
בפעילויות האוניברסיטה, ייזום כנסים ואירועים, ארגון מפגשים חברתיים ושיתוף 

הבוגרים בפעילויות חברתית ובתרומה לקהילה. ההשתייכות לארגון הבוגרים 
מאפשרת לבוגרי האוניברסיטה להיות שותפים בטיפוח שמה ובקידום הישגיה של 

האוניברסיטה בחזית ההוראה והמחקר בישראל ובעולם.
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