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:

זיו אופק
ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ו
מתוך הוקרה ליזם בעל מעוף ,מראשוני תחום האינטגרציה הסמנטית של מערכות רפואיות ,שפיתח תכניות
ושיטות עבודה חדשניות לשיפור איכות הטיפול במטופלי מערכת הבריאות בישראל; למנהל מבריק שהשכיל
לייסד ,לטפח ולהוביל להצלחה בקנה מידה עולמי את חברת  ,dbMotionהצלחה שזוהתה על ידי ענקיות
בתחומה ושהובילה לבסוף לרכישתה; בהערכה עמוקה למנהיג ומשקיע הפועל לשכפול הצלחתו בקרב
עשרות חברות הזנק ,על תרומתו לקידום עולם ההיי-טק באזור הנגב ,בתחומי רפואה ,ערים חכמות ,רווחה
וחינוך; ולידיד אמת של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,שותף לדרכה ולחזונה ,שחבר אליה למען הפיכת באר-
שבע למוקד חדשנות ויזמות המסייע לצמיחת הנגב ולקידום תושביו;

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

בלהה גבעון
ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע"ו
לאות כבוד לאוהבת טבע ואדם ,לוחמת ללא חת למען ההגנה על הסביבה ,לרבות לשימור ארץ המכתשים,
להגנה על חופי הדרום והמרכז ,להסדרת פעילות אתרי פסולת ולמניעת הקמת מפעלים מזהמים בערבה;
לחלוצת התנועה להגנה על הסביבה בנגב ,מייסדת עמותת נגב בר-קיימא ,שהניפה את נס המאבק בזיהום
הנפלט ממפעלי אזור התעשייה רמת חובב ,מאבק שהוביל להקמת הפארק האקו-תעשייתי נאות חובב
ולשיפור כביר באיכות החיים של התושבים המתגוררים בסמוך לו; מתוך הערכה עמוקה למי שהבינה את
חשיבות התעשייה הכימית לכלכלת האזור ,והודות לכך יזמה הליכי הידברות בין המפעלים לתושבים ואשר
קידמה פעילויות חינוך והסברה בקרב קהילות הבדואים ,למען שיפור בריאותם ואיכות חייהם; ולאות הוקרה
לאשת חזון רבת-פעלים ,אשר במשך למעלה מחמישה עשורים נרתמה למען השמירה על הטבע ,על בעלי
החיים ועל בני האדם החיים בנגב בפרט ובמדינת ישראל בכלל.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

דוד בן סימון
ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ו
מתוך הערכה למנהיג רב-מעשים ,מעמודי התווך של התעשייה הכימית בישראל ,המנהל הכללי של אדמה
מכתשים ושל אדמה אגן ,וסמנכ”ל תפעול בחברת אדמה ישראל; למהנדס ומנהל בעל מעוף ,תושב הנגב
במשך כל ימיו ,אשר מסלול חייו שזור בהתפתחותה ובשגשוגה של התעשייה הכימית בדרום המדינה;
בהוקרה על תרומתו הכבירה לפיתוח הנגב באמצעות הובלה בוטחת של המפעלים שבאחריותו ,המפרנסים
בכבוד אלפי משפחות ,מהווים את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים באזור ,ותורמים לשגשוג הקהילה
כולה; לאות כבוד על פעילותו האישית והציבורית לקידום התרבות ,האמנות ומעל לכל – חינוכם של ילדי
הנגב ,לרבות תכניות לתלמידי תיכון וחלוקת מלגות לסטודנטים; ומתוך הכרת תודה על היותו מופת של
מנהיגות עסקית המשולבת במצפון חברתי ,על פועלו להעמקת המחויבות הבלתי מתפשרת של החברות
שאותן הוא מנהל למען קידום תושבי האזור ,ועל השותפות הנאמנה למימוש חזון הפרחת הנגב.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

פרופ’ איתמר גרוטו
ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ו
לאות הוקרה למנהל מוערך ,המקדיש מכישרונו וממרצו לקידום שירותי בריאות הציבור ,ובכלל זה הרפואה
המונעת והגנה על האזרחים מפני סיכונים סביבתיים; לאיש חזון ומעש ,עמית תכנית וקסנר לבכירים במערכת
הציבורית באוניברסיטת הרווארד ,אשר כמנהל מטה שירותי בריאות הציבור הוביל את יוזמת “אפשריבריא”
לקידום אורח חיים פעיל ובריא ,הביא להרחבת סל החיסונים הניתנים לתינוקות ולילדים והיה אחראי להקמת
רשומת החיסונים הלאומית; בהכרת תודה למי שפעל בנחישות ובאומץ עת חשף את נזקי הזיהום הסביבתי
לבריאות תושבי חיפה והאזור והעלה את הסוגיה לסדר היום הציבורי ,ועל מאמציו נושאי-הפרי שהובילו
לשינוי משמעותי בחומרי ההדברה המותרים לשימוש בישראל; ומתוך הערכה לחוקר מבריק ,המתרגם עשייה
מדעית מצטיינת למדיניות בריאות ברמה הלאומית והבינלאומית ,בין היתר כיועץ לארגון הבריאות העולמי,
למען שיפור איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל ושל אזרחי העולם.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

מועאוויה כבהה
ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ו
לאות הוקרה לאיש מקצוע רב-חסד ,שבמהלך פעילותו הנמרצת כפרמדיק ,כמנהל תחנות מד”א וכמתנדב
בארגון “איחוד הצלה” היווה קרן אור לאלפי מטופלים במצבי מצוקה ובסכנת חיים; מתוך הערכה למי שחזה
מקרוב ברצחניות הטרור והרהיב עוז לצאת כנגדה בפה מלא ובקול רם ,צלול ובלתי מתפשר; למתנדב
מסור ,אשר פועל ברוח אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועושה לילות כימים למען הזולת ,לרבות בתרומות מזון,
בהתנדבות להדרכת קורסי עזרה ראשונה ובהגשת סעד כלכלי ,ואשר פותח את ליבו בנדיבות אין קץ לכל
דורש ונצרך; לאות כבוד לאדם הפועל ללא לאות לקירוב לבבות ,לדו-קיום ולהפצת אהבת חינם ,באמצעות
פעילויות בקרב תלמידים וחניכי קורסים של כוחות הביטחון ושל שירות בתי הסוהר ,למען חיזוק חוסנה
החברתי של מדינת ישראל; ובהערכה רבה למחויבותו העמוקה להגיש סיוע מציל חיים לכל אדם באשר הוא,
ללא הבדל מין ,גזע או דת.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

משה אוחיון
ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע"ו
מתוך הערכה לאיש אשכולות של עולם הרוח ,המשלב בכישרון אין קץ את תחומי האמנות השונים והופך
את הרגעים היומיומיים לרגעי קסם מופלאים; לאיש חינוך מסור ,שהגדיל לעודד את היצירתיות ולפתח את
כישרונם של מאות מתלמידיו ,ואשר קיבץ את מיטב יצירותיהם בספרי שירה שפתחו צוהר למכמני נפשם
ומהווים עדות לתהליך חינוכי ואמנותי מיוחד במינו; בהוקרה ליוצר עטור פרסים ,לרבות פרס היצירה לסופרים
עבריים על-שם ראש הממשלה לוי אשכול ,שיצירתו מדגישה את הפן השמח ומלא החיים של עיירות הפיתוח
ותורמת להצגת הפריפריה בצורה שלמה וחיובית יותר; ולאות כבוד ליוצר מוכשר ,הנותן דרור להמיות ליבו
במגוון ערוצים ,לרבות בנגינה ובשירה ,ואשר מיטיב לתאר את נפלאותיה ואת יופייה של הקהילה שבה הוא
מתגורר ופועל ,ומכהן ,הלכה למעשה ,כשגריר נאמן של נופי המדבר ושל אנשיו.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את:

ד”ר אסתר לוצאטו
ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע"ו
מתוך הערכה למנהלת מצליחה ,שהצטרפה להנהגת פירמת עורכי הפטנטים “לוצאטו את לוצאטו” והצעידה
אותה לשגשוג מזהיר ואל חוד החנית של החברות המובילות בעולם; לאשת מעוף שהביאה את היכרותה
עם עולם היזמות ואת הכרתה בחשיבות החדשנות והיצירתיות אל השותפות בהקמת תכנית ,InnoNegev
המלווה יזמים בתחילת דרכם ומקדמת חברות הזנק; בהוקרה לידידה נאמנה ולתומכת מסורה במוסדות
להשכלה גבוהה בדרום ,חברה בוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,המסייעת לסטודנטים ברכישת
השכלה אקדמית; לאות כבוד על מחויבותה רבת השנים לעשייה חברתית משמעותית בתחומי הרווחה,
התרבות ,הבריאות ,החינוך והספורט ,ובכלל זה כיו”ר עמותת “יחדיו” לקידום השירותים החברתיים בדרום;
ולאות תודה למנהיגה ,ילידת העיר באר-שבע ,שקשרה גורלה עם האזור ואשר חותרת ללא לאות לקידומו
ולצמצום הפערים בין פריפריה למרכז ,כשותפה נאמנה למימוש חזונו של דוד בן-גוריון לפיתוח ולקידום הנגב,
למען תושביו ולמען חיזוק מדינת ישראל.

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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