
תוכנית המושב ה-48 של חבר הנאמנים
כ"א-כ"ד באייר תשע"ח, 9-6 במאי 2018



יום שני, 7 במאי 2018

17:00 

ועדת הכספים
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

יום ראשון, 6 במאי 2018 



10:30 

 מליאת הפתיחה של
מושב חבר הנאמנים

בסימן 70 למדינת ישראל
דברים:

אלכס מ' גורן, יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' רבקה כרמי, נשיאה

פרופ' צבי הכהן, רקטור
הענקת אות מפעל חיים לפרופ' 

ריימונד א' דוויק, בריטניה

מיצג מרכזי: הישגי האוניברסיטה 
ב-70 שנות עצמאות

אולם ג'ויה קלייר זוננפלד

12:00 

ארוחת צהריים לחברי 
חבר הנאמנים עם נשיאת 

האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי
 אולם ברקן, בית מנהל הסטודנטים

ע"ש זלוטובסקי
)לחברי חבר הנאמנים בלבד(

14:00 

 קונצרט לזכרו של
ד"ר היינץ-הורסט דייכמן

בביצוע משתתפי קורס המוסיקה 
הקאמרית באוניברסיטה 

בהנחיית דניאל לכיש
אולם ג'ויה קלייר זוננפלד

16:00 

BGU Talks
חוקרות האוניברסיטה בהרצאות 

:TED נבחרות ומעוררות השראה בסגנון
ד"ר סתו רוזנצוויג

ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר
ד"ר ליאת גרנק

פרופ' מאיה בר-סדן
מנחה: דנה גביש-פרידמן, סמנכ״לית 

יזמות, חברת ב.ג. נגב טכנולוגיות
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

17:30 

 ציון 40 שנה
 לתכנית הדירות הפתוחות
ע"ש ליליאן ולארי גודמן 

מפגש עם סטודנטים ודיירים 
מהתכנית, וחשיפת הפעילויות 

ותרומתן לקהילה 
חצר הסנאט ע"ש משפחת מינקוף

18:30 

טקס הוקרת תורמיה הנאמנים 
של האוניברסיטה
בסמוך לקיר בן-גוריון 



 10:00 

הישגי האוניברסיטה ב-12 השנים 
האחרונות

נשיאת האוניברסיטה פרופ' רבקה כרמי 
בשיחה עם העיתונאית דנה וייס 

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

11:30 

הרצאה מאת פרופ' עדה יונת
כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009

״ממדעי היסוד לרפואה מתקדמת״
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

השקת תערוכת נשים
זוכות פרס נובל

תערוכת קבע חדשה הנותנת מקום של 
כבוד לפועלן של נשים כלות פרס נובל

כיכר סטשובר

12:30 

ארוחת צהריים
הבניין להנדסת ביוטכנולוגיה

ע"ש משפחת גוזיק

יום שלישי, 8 במאי 2018



 16:00 

 מפגשים עם חוקרים
וסיורים במעבדות

 17:30 

הרצאת הקתדרה לסיקור 
 אובייקטיבי במזרח התיכון

ע"ש רוברט סנט ג'ון
מרצה: ג'וזף פדרמן, עורך ראשי 

בסוכנות AP, יו"ר התא הבינ"ל של 
כתבי החוץ בישראל

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

19:30 

טקס הענקת תוארי דוקטור 
לפילוסופיה לאות כבוד 

מקבלי התארים: 
אלנה בשקירובה, גרמניה ורוסיה

פרופ' אדוארד מוזר, נורווגיה
פרופ' קארי נלסון, ארה"ב
ג'נט אן נפוליטנו, ארה"ב

פרופ' קרול רובינסון, בריטניה
פרופ' קולין רטלדג', בריטניה

אולם ג'ויה קלייר זוננפלד
לאחר הטקס תתקיים קבלת פנים בגן אודי

14:00 

ההרצאה השנתית ע"ש זלוטובסקי
״קידוד מרחב וזמן במוח של יונקים״

מרצה: פרופ' אדוארד מוזר, 
זוכה פרס נובל בפיזיולוגיה ורפואה 

לשנת 2014 על זיהוי התאים האחראים 
על מערכת הניווט במוח, פרופ' למדעי 
העצב באוניברסיטה הנורווגית למדע 

וטכנולוגיה בטרונדהיים

הכרזת הסטודנטים המצטיינים 
למלגות ע"ש זלוטובסקי

במעמד אדלן זלוטובסקי, ישראל
מנחה: פרופ' דוד גולומב, מנהל מרכז 

זלוטובסקי לחקר העצב
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

15:00 

 ההרצאה השנתית לזכר
איירין והיימן קרייטמן
מרצה: ג'נט אן נפוליטנו, 

נשיאת אוניברסיטת קליפורניה,  
לשעבר השרה לביטחון המולדת בממשל 

אובמה, והמושלת של מדינת אריזונה
מנחה: פרופ' לימור אהרנסון-דניאל, 

סגנית הרקטור לקשרים אקדמיים 
בינלאומיים

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף



יום רביעי, 9 במאי 2018

9:00 

ביקור באחוזת הקבר של דוד 
בן-גוריון וסיור לאורך מצוק צין

 ד״ר פולה קבלו, מנהלת מכון
בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

גן לאומי קבר בן-גוריון

10:30 

 חנוכת בית הסטודנט
ע"ש אסתר ומישל הלפרין 
 במעמד אסתר, ליונל, אנושקה

וסופי הלפרין, שוויץ וישראל

 טקס כינון הקתדרה
 בחוק ומדיניות בינלאומיים

ע"ש מישל הלפרין
מופקד הקתדרה: פרופ' דני פילק, 

המחלקה לפוליטיקה וממשל

 ההרצאה השנתית החדשה
ע"ש הלפרין 

״המתקפה האקדמית על ישראל: 
נקודת מבט אמריקנית״

מרצה: פרופ' קארי נלסון, 
אוניברסיטת אילינוי, ארה"ב

פרופ' לספרות אנגלית, המתמחה 
בתרבות ותיאוריה שמאלנית. ספרו 

 BDS-על החרם האקדמי של תנועת ה
עורר הדים רבים. כיהן כנשיא איגוד 

הפרופסורים של האוניברסיטאות 
האמריקניות

אודיטוריום ע"ש ג'ורג' אוונס ומשפחתו



11:45 

המכונים לחקר המדבר ע"ש 
יעקב בלאושטיין: סקירה שנתית

פרופ' בוריס זלצמן, מנהל המכונים 

תרומת המכונים לחקר המדבר 
לשגשוגה של מדינת ישראל 
פרופ' יאיר זרמי, מכון שוויצריה 
לחקר אנרגיה וסביבה של אזורים 

צחיחים

טקס חנוכת משעול בונה טרה 
לזכרו של מקס מאירובסקי

במעמד עו"ד דניאל גוגנהיים, נשיא 
קרן בונה טרה

מנחה: ד"ר מירב סייפן, מכון 
שוויצריה לחקר אנרגיה וסביבה של 

אזורים צחיחים 
אודיטוריום ע"ש ג'ורג' אוונס ומשפחתו

21:00 

"לפיכך, התכנסנו": ערב חגיגי ברוח 
חלוצית, לכבוד ייסודה של המדינה 

ולציון 12 שנות כהונת פרופ' רבקה כרמי 
כנשיאת האוניברסיטה

מופע בידור ומסיבת ריקודים
מלון ישרוטל ים המלח

)לחברי חבר הנאמנים בלבד,
באישור השתתפות מראש

)menaheml@bgu.ac.il :בדוא"ל



Celebrating Israel's 70th


