הנגב במרכז
החדשנות והמחקר של
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב מחוללים שינוי
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“יכולותיה
המדעיות
והמחקריות
של ישראל
ייבחנו בנגב”
דוד בן-גוריון ,ראש הממשלה
הראשון של מדינת ישראל

שטח הקמפוס הצפוני

קריית האוניברסיטה ע”ש משפחת מרקוס

הנגב מהווה 60%
משטחה של מדינת
ישראל ,אך מיושב
בפחות מ10%-
מאוכלוסייתה
הפקולטה למדעי הבריאות

הפקה :המחלקה לפרסומים ודוברות ,אביב  | 2014צילום :דני מכליס; אלבטרוס צילום אווירי | עיצוב :אימג׳ עיצוב ופרסום

2

3

הכול החל ברעיון נועז ,באמונה שנובעת
מערכי הליבה של המפעל הציוני — שהקמת
אוניברסיטה בלב הנגב תביא לפיתוח האזור
המדברי ,המהווה  60%משטחה של המדינה
אך פחות מ 10%-מאוכלוסייתה מתגוררת בו.

ייעוד
האוניברסיטה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה
הישראלית היחידה שקמה בעקבות החלטת
ממשלה ,נוסדה ב־ 1969ומשימתה — לפרוץ
את גבולות האקדמיה וליצור מודל חינוכי
ומחקרי חדש ,שלו השפעה ישירה על חייהם
של בני האדם.
כיום ,עולה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על
כל הציפיות :האוניברסיטה ,על חמשת

הקמפוסים שלה ,היא מוסד אקדמי הנטוע
עמוק בקהילה ,בד בבד עם צבירת מוניטין
בינלאומי בזכות המחקר פורץ הדרך והידע
מעורר ההשראה הנצבר בין כתליה.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מושכת את
הסטודנטים המצטיינים ביותר מישראל ומרחבי
העולם .שוב ושוב בוחרים סטודנטים לתואר
ראשון את האוניברסיטה כמקום הטוב ביותר
ללמוד בו מבין האוניברסיטאות הישראליות.
האווירה החמה והאינטימית חוברת למצוינות
אקדמית באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה
המובילים בישראל.

קהילה בינלאומית
הכוללת סטודנטים מיותר
חברי סגל במסלול
לקבלת קביעות
משתתפים בתכניות
מחקר מתקדמות

20,000
סטודנטים
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115,000
בוגרים

2,300

חברי סגל אקדמי

40

מ-
מדינות
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ידע מעורר
השראה

“אנו מחויבים לחינוך
לחשיבה עצמאית,
שיוצרת שינוי”
פרופ' רבקה כרמי,
נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נוסדה
מתוך רוח חלוצית מיוחדת,
במטרה לממש את הפוטנציאל של
הפריפריה הדרומית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,הצעירה והדינמית
ביותר בין האוניברסיטאות בישראל ,מושכת את
הסטודנטים המבריקים ביותר מהארץ ומהעולם.
הסטודנטים שלנו מעורבים בקהילה ,מתנדבים
באזור הדרום וברחבי העולם ,קוראים תיגר על
נורמות מקובלות ומפתחים רעיונות חדשים.
האוניברסיטה מעודדת אינטראקציה בין חברי
סגל וסטודנטים ופריצת גבולות הדיסציפלינות
השונות .פתיחות זו הביאה ליצירתן של מגוון
תכניות חינוכיות ייחודיות ,מתקדמות ורב-
תחומיות כגון לימודי מדינת ישראל ,כתיבה
יצירתית ,רפואה בין-לאומית ,ננוטכנולוגיה
וביוטכנולוגיה ,מערכות מידע ולימודי מדבר.
תכנית ה MBA-במנהיגות חברתית על-שם
מנדל היא היחידה מסוגה בישראל המתמחה
במגזר השלישי .תכנית רב-תחומית זו מטפחת

חדשנות ומכשירה את בוגריה לפעול בהצלחה
לקראת שינוי חברתי.
האוניברסיטה מעודדת את הסטודנטים לממש
את שאיפותיהם ותומכת בצוותים וביחידים
שמתחרים בתחרויות בינלאומיות ומציגים את
יכולותיהם – מבניית צוללת אוטונומית ומכונית
פורמולה ,עד להתמודדות בתחרויות דיבייט
או בתחרות לכתיבת תכניות עסקיות .אין
אתגר קשה מדי :מחיפוש פתרונות מיקרו-
ביולוגיים סינתטיים לבעיות ברומו של עולם ,עד
להשתתפות במרתון פיתוח תוכנה במשך לילה
שלם.
זהו לב החוויה החינוכית באוניברסיטה —
ההתלהבות והאנרגיה שהם חלק מהמאמץ
האקדמי המטפח יצירתיות ומצוינות.

פקולטות ומכונים מעניקי תארים :מדעי ההנדסה  //מדעי הבריאות  //מדעי הטבע  //הפקולטה למדעי החברה ע”ש פנחס
ספיר  //הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר  //המכונים לחקר המדבר ע”ש יעקב בלאושטיין .בתי ספר :בית הספר ללימודי
מחקר מתקדמים ע”ש קרייטמן  //בית הספר לרפואה ע”ש ג’ויס וארווינג גולדמן  //בית הספר לרפואה בינלאומית  //בית הספר
ללימודי מדבר ע”ש אלברט כץ  //בית הספר למקצועות הבריאות ע”ש רקנאטי
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מחקר
מחולל שינוי
האווירה הפתוחה באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב מעודדת חילופי רעיונות
וחשיבה מקורית

המחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שואף
לחשוף את סודות החיים והאנושות ,לצד
מציאת פתרונות חדשניים לסוגיות המאתגרות
ביותר בעולם.

אנו מתייחסים לישראל
לא רק כאל ‘מדינת
הסטארט-אפ’ ,אלא גם
כאל מדינה חקלאית
שנוסדה על בסיס פיתוח
חקלאי איתן”
פטריק מיזונאב ,שגריר צרפת בישראל
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האוניברסיטה מצויה בצמיחה מתמדת .המחקר
המתבצע בה מקיף את כל תחומי המדע,
תוך דגש על תחומים בהם יש לאוניברסיטה
יתרונות יחסיים ,כולל ננוטכנולוגיה חדשנית,
רובוטים אוטונומיים ,קלינטק ,ביוטכנולוגיה וביו-
אינפורמטיקה ,לצד תחומים מסורתיים יותר
במדעי הרוח והחברה.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מקיימת שיתופי
פעולה בין-תחומיים עם מוסדות המחקר
המובילים בעולם ,לרבות אוניברסיטת שיקגו,
אוניברסיטת אוקספורד ומכון  CERNבצרפת.
לאוניברסיטה ,הממוקמת בלב מדבר הנגב,
מסורת ארוכה של מחקר פורץ דרך בתחומי
האנרגיה החלופית ,ניהול משאבי מים,

פיתוח בר-קיימה של אזורים צחיחים והנדסה
סביבתית.
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
מארגנים אחת לשנתיים את הכנס הבינלאומי
לאזורים צחיחים ,מדבר ומדבור ,שמתקיים
בקריית האוניברסיטה בשדה בוקר .בכנס זה
ובאירועים נוספים משתתפים מאות מדענים
וקובעי מדיניות מלמעלה מחמישים מדינות.
אוכלוסיית הנגב ,המאפשרת הצצה נדירה
למגוון הגנום האנושי ,היתה אחד הגורמים
המרכזיים בהחלטה להקים באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב את המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
בנגב .בוגרי האוניברסיטה וחברי הסגל שלה
מוציאים את המדע מכיתות הלימוד ומעורבים
באופן פעיל ביוזמות מגוונות — החל מהבטחת
דיאטה מאוזנת לילדים בגיל בית-ספר וכלה
בלובי למען נגישות גבוהה יותר לשירותי
בריאות מתקדמים.

מכונים בינתחומיים :המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב  //מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי  //מכון בן-גוריון
לחקר ישראל והציונות  //מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית  //המכון לביטחון החברה והמדינה.
מרכזי מחקר נבחרים :מרכז זלוטובסקי לחקר העצב  //המרכז הלאומי לאנרגיית השמש  //מרכז בלשנר לקטליזה תעשייתית
ופיתוח תהליכים  //מרכז רובוטיקה לחקלאות ,ביולוגיה וקוגניציה  //מרכז גולדשטיין-גורן למחשבת ישראל  //מרכז משה דוד
גאון לתרבות הלאדינו
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השפעה
גלובלית

“אדם יכול להרחיב אופקיו
על-ידי מפגש עם אנשים
מכל רחבי העולם”
שינטונג יואן ,תלמידת דוקטורט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב משפיעה
על העולם באמצעות רעיונות
מבריקים ומעוררי השראה ,תכניות
אקדמיות ייחודיות ויוזמות חברתיות
רחבות היקף

באמצעות שותפויות בינלאומיות ,הסטודנטים
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נחשפים לעולם
של ידע המרחיב את אופקיהם .המשרד
ליחסים אקדמיים בינלאומיים מרכז את
מאמצי האוניברסיטה לעידוד גלובליזציה של
חיי הקמפוס ,ופעילויות שמארגנת התאחדות
הסטודנטים מבטיחות את שילובם של
הסטודנטים הזרים בקהילת הסטודנטים
הרחבה.
האוניברסיטה מושכת מגוון של סטודנטים
זרים באמצעות תכניות רבות ,מתכנית לחודשי
הקיץ המיועדת לסטודנטים דוברי גרמנית ועד
תכניות ייעודיות לתואר שני ושלישי המושכות
תלמידי מחקר מסין ,הודו והאיחוד האירופאי.
הסטודנטים הזרים מעשירים את חיי הקמפוס
והופכים לשגרירים של החוויה הישראלית.
רבים מהם ממשיכים את דרכם באקדמיה
וסוללים את הדרך לשיתופי פעולה מדעיים
עתידיים מסביב לעולם.
בית הספר לרפואה בינלאומית מכנס יחדיו
סטודנטים מכל העולם ,שמשותפת להם

המחויבות לטיפול רפואי מצוין ,אנושי ומתחשב
בסביבה רב-תרבותית .בבית הספר הבינלאומי
ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ ,סטודנטים
מלמעלה מעשרים מדינות לומדים בחממה
ייחודית של לימודי קיימות.
סטודנטים ישראלים משתתפים בקורסים
אקדמיים ייחודים ,דוגמת "מים בעולם השלישי"
ו"שירותי בריאות באפריקה" ,שבמרכזם סיורים
מעוררי השראה לקהילות הרלוונטיות .מרכזי
מחקר אזוריים כגון מרכז חיים הרצוג לחקר
המזרח התיכון והדיפלומטיה ,המרכז לחקר
פוליטיקה וחברה אירופית ומרכז אפריקה ע"ש
תמר גולן מעודדים סטודנטים לשלב התנדבות
כחלק אינטגרטיבי מחוויית הלמידה.
השתתפות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתכניות
 Erasmus-Mundusו Euraxess-מעניקה
לסטודנטים מן האיחוד האירופאי הזדמנות
לבלות סמסטר או שניים במעבדות המחקר
המתקדמות של האוניברסיטה.

תכניות בינלאומיות בולטות :התכנית לתלמידי חו”ל ע”ש גינזבורג-אינגרמן  //בית הספר לרפואה בינלאומית  //בית הספר
הבינלאומי ללימודי מדבר ע”ש אלברט כץ  //אוניברסיטת הקיץ הגרמנית
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סטארט-אפ
נגב
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא
מנוע הצמיחה של האזור

כיום ,חדשנות היא מושג אופנתי ,אך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב זהו
חלק בלתי נפרד מרוח המוסד .אתגר הפרחת השממה משך לכאן סוג
מיוחד של אנשים שניחנו ביצירתיות ובנחישות הבאות לידי ביטוי ברחבי
האזור :חוואים מגדלים דגים במדבר ופארק היי-טק חדשני משגשג
בסמוך לקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס.
הפארק לטכנולוגיות מתקדמות ( )ATPפתח את שעריו ב 2013-במטרה
להבטיח למסה קריטית של בוגרי האוניברסיטה מקומות תעסוקה
מקומיים עם סיום לימודיהם .פרי חזונו של נשיא האוניברסיטה הקודם,
פרופ' אבישי ברוורמן ,הפארק הוא תוצר של שותפות ציבורית-פרטית
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,עיריית באר-שבע ,חברת KUD
הבינלאומית וחברת גם-ים נגב הישראלית .הפארק ,ששטחו  93דונמים,
ממקסם את שיתוף הפעולה בין האקדמיה לתעשייה.
במסגרת הפארק ,חוברים חוקרים ,סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה
לכמה מן החברות המובילות בעולם בתחומי כריית נתונים ,ניהול מידע
וניתוחו ,אחסון מידע ,ביטחון סייבר ,טלקומוניקציה וננוטכנולוגיה.

“זהו שינוי היסטורי
שיהפוך את באר-שבע
למרכז ידע”
רוביק דנילוביץ' ,ראש עיריית באר-שבע
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ברוח זו פועלים מרכזים ויוזמות נוספים בקמפוס ומחוץ לו .מרכז
בנג'יס ליזמות וניהול היי-טק פועל בקרב סטודנטים וחברי סגל למינוף
רעיונות לכדי תכניות עסקיות .אירועים בקנה מידה רחב דוגמת יום
החדשנות או שבוע היזמות הגלובלי מושכים אלפי משתתפים ומספקים
להם את הכלים והקשרים הדרושים להצלחה .חברת מסחור הידע של
האוניברסיטה ,ב.ג .נגב טכנולוגיות ,ממנפת את ההון האינטלקטואלי
והטכנולוגי לשימוש התעשייה ולתועלת הציבור.
בין החברות בפארק לטכנולוגיות מתקדמות // Allscript (db Motion( :ב.ג .נגב טכנולוגיות
 //דלת  //דויטשה טלקום  //חממת אינקוביט מקבוצת אלביט  // EMC2-RSA //חממת
סייבר מקבוצת  // JVPנס טכנולוגיות  //אורקל
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מבטיחים את
עתידנו

“באר-שבע היא לא רק
בירת הסייבר של ישראל,
אלא גם אחד המקומות
החשובים בעולם בתחום
ביטחון המרחב המקוון”
הכרזת ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו,
בפתיחת כנס “סייבר-טק”

המכון לביטחון החברה והמדינה
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עוסק במחקר
רב-תחומי של זיהוי איומים והצעת פתרונות

במאה ה ,21-ביטחון הוא הרבה יותר מהגנה
פיסית .עם התרבות האיומים מצד ארגונים
שאינם מדינות ,אסונות טבע ותאונות
תעשייתיות ,על החוקרים לעבוד בשיתוף
פעולה כדי לפתח עמידות וטכנולוגיות הגנה
חדשות.
ביטחון חדשני ויעיל כולל את הביטחון הפיסי
של המדינה והחברה ,אך גם את ביטחונה
הווירטואלי .לשם כך יש צורך בחיישנים רגישים
ובכוח אדם מאומן ,בעל יכולת תגובה מהירה
למציאות משתנה.
העיקרון המנחה הוא צירוף מדענים
מדיסציפלינות שונות להבטחת המדינה
מסכנות או מפגיעה ביטחונית :להגן על
החברה ,על הגבולות והתשתיות ,ולהגן על
הסביבה הווירטואלית מפני התקפות סייבר.
בעשור האחרון ,מעבדות החדשנות של חברת
דויטשה טלקום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ניצבות בחזית המחקר והפיתוח בתחום
הגנת נתונים בתקשורת הסלולארית .רתימת
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העוצמה הכלכלית והחדשנית של ענקית
התקשורת הגרמנית לכישרון ולידע של חוקרי
האוניברסיטה ,הניבה פריצות דרך משמעותיות
בתחום ויצרה סביבה ייחודית המעודדת
חדשנות.
הממשלה הכריזה על כוונתה להפוך את
באר-שבע לבירת הסייבר של מדינת ישראל,
כולל העברת יחידות התקשוב של צה"ל לאזור.
משרד ראש הממשלה ,באמצעות מטה
הסייבר הלאומי ,השיק את – Cyber-Spark
מרחב החדשנות הלאומי בתחום הסייבר,
המבקש למנף את יכולות המחקר המוכחות
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום,
בתמיכתו של מטה הסייבר הלאומי ושל עיריית
באר-שבע.
היוזמה תצא נשכרת מן המשאבים הלימודיים
הרחבים של האוניברסיטה ומסביבה מחקרית
ראשונה במעלה ,ותגבש בעזרתם מסה קריטית
של חוקרים המחויבים להגנה על גבולותיה
הפיסיים והדיגיטליים של מדינת ישראל.
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“ואהבת
לרעך כמוך”
ויקרא י”ט ,פסוק י”ח

עם הפנים
לקהילה
השאיפה להביא לשינוי חברתי טבועה
היטב בדנ"א של האוניברסיטה

עוד מראשיתה ,מעורבת אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב בעשייה קהילתית ומחויבת לשינוי חברתי.
מחקר וחינוך הולכים יחד יד ביד .תכניות
חדשניות ליזמות חברתית מבקשות להעצים
אוכלוסיות מוחלשות תוך העשרת חייהם של
כל המעורבים .הסטודנטים לומדים כיצד להיות
אזרחים אכפתיים כשהם נוכחים כיצד גילויי
הנדיבות הקטנים ביותר יכולים להביא לשינוי
עצום.
נגישות היא המפתח .הנגב הוא ביתם של
למעלה משבעים קבוצות אתניות שונות
והאוניברסיטה ממוקמת בסמיכות לשכונות
המוחלשות ביותר בבאר-שבע .אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב בונה תכניות המבקשות להביא
את בשורת החינוך לכל .בניין דייכמן למעורבות
חברתית מהווה בית חם למגוון רחב של
תכניות ייחודיות ,לרבות קוביית רוטשילד:
"סימולטור חברתי" ומרכז מבקרים המדגיש
סוגיות חברתיות.

פורום הבריאות בנגב – מן האקדמיה
לאקטיביזם
חוקרי האוניברסיטה מהפקולטה למדעי
הבריאות יזמו הקמת לובי בכנסת ,שפועל
לצמצום פערי הבריאות בין קבוצות אוכלוסייה
שונות בנגב .הפורום ,שבין חבריו בעלי
מקצועות רפואיים ,חברי סגל מהמחלקה
לניהול מערכות בריאות ,פקידי ממשל ועובדי
עמותות מקומיים ,מבקש לעצב מדיניות חדשה
שתביא לשיפור מערכת הבריאות עבור כל
תושבי הנגב.
קמפוס ירוק – מאמצים את שלושת ה־R
Reduce, Reuse and Recycle

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מבקשת לקדם
התנהלות ידידותית לסביבה ,המבוססת על
עקרונות ההפחתה ,השימוש מחדש והמיחזור
בקמפוס ובקהילה .יוזמת קמפוס ירוק ,הפועלת
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,מאמצת
אמצעים לחיסכון באנרגיה ובמים בבנייני
הקמפוס ,מפתחת תכניות חינוכיות ממוקדות
כגון גינות קהילתיות ומממנת תחרות שנתית
לרעיונות "ירוקים" מקוריים.

תכניות בולטות למעורבות חברתית :תכנית הדירות הפתוחות ע”ש ליליאן ולארי גודמן  //עמיתי קרן משה  //מרכז רוברט
ה’ ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה  //קידומטיקה לנוער – המועדון המתמטי למצוינות ויצירתיות  //פר”ח – פרויקט
חונכות  //נגישות להשכלה גבוהה
16
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בוגרים
ומשפיעים
בוגרי האוניברסיטה מעורבים
בקהילה ומשתמשים בהשכלתם
כדי לחולל שינוי

לבוגרי האוניברסיטה אכפת .הם מעורבים .הם
מממשים את שאיפותיהם ופועלים כדי לשנות
את העולם סביבם .רבים בוחרים להישאר
בנגב ולבנות את אזורה הדרומי של מדינת
ישראל בהתלהבות וביצירתיות .אחרים הרחיקו
למקומות אחרים מסביב לעולם ,והם מיישמים
את המיומנויות והכישורים שרכשו בדרכים
חדשות ומרגשות .הם עובדים בארגונים ללא
כוונת רווח ,לומדים לתארים מתקדמים,
משיקים חברות סטארט-אפ חדשניות
ומתנדבים בקהילותיהם .הם מנהיגים בעלי
יכולת לחולל שינוי.

18

בוגרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מהווים יותר
משליש מכלל בוגרי ההנדסה במדינה – מנוע
הצמיחה של מגזר ההיי-טק הישראלי .הם
חדשניים ובעלי חוש לשינוי .בוגרי הפקולטה
למדעי הבריאות הם אנשי מקצוע הרואים
בחולים שלהם בני אדם ,חלק מקהילה .הם
מפתחים תרופות שיבטיחו עתיד בריא יותר.
בוגרי האוניברסיטה הם גם עובדים סוציאליים,
מחנכים ,מדענים ויזמים המצויים בחזית
המקצועית בתחומיהם .הם גם אמנים ,כותבים
ופילוסופים שמגשימים חלום – ליצור משהו
שישנה את האופן בו אנשים חושבים .הם למדו
מן העבר ,אבל מתמקדים בעתיד.
19

“בנגב ייבחן
העם בישראל”
דוד בן-גוריון

נגב עכשיו
ממוקמת במרכזה הגיאוגרפי של מדינת ישראל ,לאוניברסיטת
בן-גוריון בנגב תפקיד מרכזי בפיתוח מדינת ישראל
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאמינה שפיתוח
הנגב ייטיב לא רק עם תושבי האזור ,הוא יחזק
את מדינת ישראל כולה .למדע ולטכנולוגיות
המפותחות פה השפעה חובקת עולם תודות
לתלמידי המחקר ולבוגרים שלנו.
ב 2013-חכרה האוניברסיטה  230דונמים
המיועדים לבניית קמפוס צפוני חדש ,ובכך
20

הכפילה את שטחה הפיסי .השטח ,הממוקם
מעבר למסילת הרכבת ,מצפון לקריית
האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,יאפשר
לאוניברסיטה לממש את הפוטנציאל שלה
לצמיחה אסטרטגית ארוכת טווח .עם סיום
שלב פיתוח התשתיות ,יחלו בבניית מעונות
סטודנטים חדשים ,מרכז כנסים ואירוח ובנייני
מעבדות חדשים.

האוניברסיטה עובדת במשותף עם סוכנויות
מקומיות וארציות כדי להבטיח לבוגריה
מקומות תעסוקה משמעותיים בדרום ,לרבות
באוניברסיטה ובפארק לטכנולוגיות מתקדמות.
מאמצים אלו כבר החלו לשאת פרי.
האוניברסיטה השקיעה בבניית תשתיות
תומכות עבור חוקרים צעירים ,כולל מעון יום

סמוך לאוניברסיטה ,בשיתוף ויצ"ו ,ותכנית
המיועדת לקידום נשים באקדמיה.
חבילות רילוקיישן מפתות מסייעות למשוך את
המדענים והחוקרים הטובים ביותר ומבטיחות
את מקומה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בתחרות עם מוסדות מחקר אחרים בישראל
ובעולם.
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כמוסד אקדמי מקיף ,מקיימת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מגוון
רחב של תכניות אקדמיות בשלל תחומים ומעודדת סטודנטים
לעסוק במחקר רב-תחומי
מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ע"ש פנחס ספיר
• אמנויות
• אנגלית כשפה זרה
• היסטוריה כללית
• היסטוריה של עם ישראל
• לימודי המזרח התיכון
• לימודים רב-תחומיים
• הלשון העברית
• המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן
• מקרא ,ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
• המחלקה לספרויות זרות ובלשנות ע"ש קונרד
וחניטה אברהמס-קוריאל
• ספרות עברית
• פילוסופיה
• גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
• חינוך
• כלכלה
• מדעי המוח והקוגניציה
• סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
• המחלקה לעבודה סוציאלית
ע"ש שרלוט ב' וג'ק ג' שפיצר
• פוליטיקה וממשל
• פסיכולוגיה
• תקשורת
תכניות לימוד
• לימודי אפריקה
• ניהול ויישוב סכסוכים
• הוראת המדעים והטכנולוגיה
• לימודי מגדר
• לימודי מדינת ישראל
• מדעי ההתנהגות
• קידום המקצועיות בחינוך
מחלקות הפקולטה למדעי הטבע
• מתמטיקה
• מדעי המחשב
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•
•
•
•
•

פיסיקה
כימיה
מדעי החיים
מדעי הגיאולוגיה והסביבה
התכנית להנדסת תוכנה (במשותף עם הפקולטה
למדעי ההנדסה)

מחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה
• הנדסת חשמל ומחשבים
• הנדסת מכונות
• הנדסה כימית
• הנדסת תעשייה וניהול
• הנדסת חומרים
• הנדסה גרעינית
• הנדסה ביו-רפואית
• המחלקה להנדסת ביו-טכנולוגיה ע"ש אברם וסטלה
גולדשטיין-גורן
• הנדסת מערכות תקשורת
• הנדסת מערכות מידע
• הנדסת תוכנה
• הנדסת בניין
• ניהול והנדסת בטיחות
• הנדסה סביבתית
• הנדסה אלקטרואופטית
• הנדסת אנרגיה
מחלקות הפקולטה למדעי הבריאות
בתי ספר ותכניות לימוד
• בית הספר לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן
• בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים
ע"ש רקנאטי
• סיעוד
• פיזיותרפיה
• רפואת חירום
• בית הספר למדעי המעבדה הרפואית
• בית הספר לרוקחות
• בית הספר לרפואה בינלאומית

•
•
•
•
•

המחלקה לניהול מערכות בריאות (בשיתוף עם
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר)
מדעי הרפואה
בריאות הציבור
התכנית ללימודי הזקנה — גרונטולוגיה
בית הספר ללימודי המשך ברפואה

מחלקות מחקר
• בריאות הציבור
• ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית
• המחלקה למיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה ע"ש
שרגא סגל
• ניהול מערכות בריאות
• פיזיולוגיה וביולוגיה תאית
מחלקות קליניות
• בריאות בקהילה
• גינקולוגיה ומיילדות
• הרדמה
• כירורגיה
• פסיכיאטריה
• רפואת ילדים
• רפואה פנימית
מחלקות הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
• ניהול
• ניהול מלונאות ותיירות
• מנהל ומדיניות ציבורית
• ניהול מערכות בריאות
• מנהל עסקים
תכניות מיוחדות
•  MBAבמנהיגות חברתית בשיתוף עם קרן מנדל
•  MBAבמנהל עסקים למנהלים
•  MBAלמצטיינים
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין:
• מכון צוקרברג לחקר המים
• המחלקה להידרולוגיה ומיקרוביולוגיה סביבתית
• המחלקה להתפלה וטיפול במים

•

•

המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים
ע"ש שוחרי האוניברסיטה בצרפת
• המחלקה לביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים
ע"ש אלברט כץ
• המחלקה לחקלאות באזורים צחיחים ע"ש ויילר
מכון שוויצריה לחקר אנרגיה וסביבה של אזורים
צחיחים
• המחלקה לאקולוגיה מדברית ע"ש מיטרני
• המחלקה לאנרגיה סולרית ופיזיקה סביבתית
ע"ש אלכסנדר ירסין
• המחלקה לאדם במדבר ע"ש בונה טרה

קמפוס ירוק
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה את נושא איכות
הסביבה כיעד חינוכי וגם כאמצעי לחינוך למתן כבוד
לזולת ולטבע .האוניברסיטה מאמינה כי כל גוף באשר
הוא צריך לשאת באחריות עצמית ולהפחית את דריסת
הרגל השלילית שלו על סביבתו למינימום האפשרי .לכן,
נטלה לעצמה את הזכות לדאוג לסביבה נקייה ואיכותית
יותר במסגרת פרויקט קמפוס ירוק ,מיזם של המשרד
להגנת הסביבה שמטרתו להטמיע את נושא איכות
הסביבה במוסדות להשכלה גבוהה .האוניברסיטה
הוסמכה כקמפוס ירוק ומדורגת במקום ה 46-בעולם
בתחום.
ברחבי הקמפוס תוכלו למצוא אמצעי מיחזור מגוונים,
מערכות לניצול אנרגיית השמש לחימום מים במעונות,
מאות מתקנים לחניית אופניים ,עשרות אלפי נורות
ידידותיות לסביבה ועוד .האוניברסיטה פועלת לחסכון
באנרגיה ,למיחזור ולפיתוח טכנולוגיות חדישות לניצול
יעיל יותר של מקורות אנרגיה.
המעוניינים להתמחות במדעי הסביבה ימצאו
באוניברסיטה מגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון
ולתארים מתקדמים ,קורסים רבים ומגוונים בכל
הפקולטות ויוכלו גם לקחת חלק בפעילויות הקהילתיות
השונות ולעודד שמירה על איכות הסביבה בנגב ובארץ.

למידע נוסף אודות הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בקרו באתר האוניברסיטהwelcome.bgu.ac.il :
מוקד מידע ושירות טלפוני ,08-6461600 :שעות הפעילות :בימים א'-ה' בשעות 17:00-8:30
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