


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 ובפקולטה 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 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את

וופאא אבן ברי

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע”ח

לאות כבוד למנהל סוכנות החלל הישראלית, מאנשי המפתח של מדיניות ותעשיית החלל 
במדינה; למהנדס מצליח, בוגר המחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 

שהקדיש את חייו למען הביטחון והקידמה הטכנולוגית של ישראל, ואשר במשך שלושה 
עשורים מילא בחברת “אלביט מערכות” קשת רחבה של תפקידים רבי-חשיבות; מתוך 

הוקרה על פועלו הרב לפיתוח מערכות אלקטרואופטיות ולקידום יכולות הלוויין של המדינה, 
ועל פועלו לחיזוק החינוך למדע ולטכנולוגיה.

אבי בלסברגר

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע”ח

בהוקרה למנהיגה ופעילה חברתית, בוגרת המחלקה לניהול מערכות בריאות והמחלקה לניהול ויישוב 
סכסוכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שההתנדבות למען הזולת נר לרגליה; למי שניהלה את אוהל 

המתנדבים “אג’יק”, לרבות מאות מתנדבים המגיעים לעשרות אלפי ילדים, ואשר תרמה להעצמת 
החברה הבדואית, לקידום הדור הצעיר ולדו-קיום ערבי-יהודי בנגב; ולאות כבוד לראשת תחום 

מדיניות ממשלתית ברשות לפיתוח כלכלי למיעוטים במשרד לשוויון חברתי, המקדישה את זמנה 
ומרצה להענקת אפשרויות תעסוקה לכל אדם, ולטובת צדק חברתי ושיתוף פעולה בין-מגזרי לכלל 

אוכלוסיית ישראל. 



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את

אלי בן אהרון

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע”ח

לאות הערכה ליזם ומפתח מצליח ובעל מעוף, בוגר המחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב, אשר תרם רבות במשך עשרות שנים לתעשייה הביטחונית בישראל; לאחד 

ממייסדי ומנהלי חברת קונטרופ טכנולוגיות מדויקות, אשר תחת הנהגתו האיתנה עלתה וצמחה 
וסיפקה פתרונות אלקטרואופטיים חדשניים לצרכי הגנת המדינה ומדינות נוספות ברחבי העולם; 

ובהוקרה לסמנכ”ל חברת רובוטיכאן לפיתוח פלטפורמות ומערכות רובוטיות מתקדמות, שותף 
לחזון וכוח מניע באקוסיסטם הטכנולוגי המשגשג בבאר-שבע. 

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע”ח

לאות כבוד לחוקרת וקלינאית מצטיינת ועטורת הישגים ופרסים, בוגרת בית הספר לרפואה 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שהרחיבה את גבולות הידע האנושי אודות מחלת הסרטן והובילה לשיפור 

הטיפול הגנטי במחלה; בהוקרה לרופאה מסורה, שמכהנת כראש המחלקה להמטולוגיה במרכז 
הרפואי הדסה ואשר העמידה דורות רבים של רופאים וחוקרים ממשיכי דרך; ומתוך הערכה לאישה 

הראשונה המשמשת כדיקנית הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, הנושאת עמה את 
“רוח באר-שבע” בכל אשר תהיה.

פרופ’ דינה בן יהודה



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתכבדת להוקיר את

ד”ר דבי הרשמן

ולהעניק לה את אות הבוגר לשנת תשע”ח

מתוך הוקרה לאוצרת מובילה ומוערכת במוזיאונים החשובים בארץ, בוגרת המחלקה לארכיאולוגיה 
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על תרומתה המשמעותית לשימור מורשת תרבותית בארץ ובעולם; 
בהערכה לחוקרת בתחומי אמנות הדת והפולחן, על שהרחיבה את הידע בעבודתה המקורית על 
ראשית הדתות בארץ ישראל; ולאות כבוד לסמנכ”לית והאוצרת הראשית במוזיאון ארץ ישראל, 

שבעשייתה רבת החשיבות מנגישה לקהל הרחב את התרבויות וההיסטוריה הקדומים ומעשירה את 
חיי הרוח של כל אדם באשר הוא.

ולהעניק לו את אות הבוגר לשנת תשע”ח

לאות כבוד למפקד הרפואה של פיקוד דרום, שמשכיל להצעיד את מערך הרפואה הצבאי להענקת 
טיפול מתקדם ומיטבי; לבוגר בית הספר לרפואה והמחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב, רופא קרבי, כירורג, ומנהל רפואי מצטיין ומסור, לאות הוקרה על התפקידים הצבאיים 
שמילא ברגישות ומקצועיות, לרבות תחת אש, ועל שהוביל משלחות הצלה וסיוע ברחבי תבל; ומתוך 

הערכה עמוקה למי שהיה לרופא הראשון בן העדה האתיופית בישראל, ואשר מהווה דוגמה ומופת 
להתמדה, תעוזה ומחויבות עצמית.

 

אל”מ ד”ר אבי יצחק



אל״מ ד”ר טריף בדר   אלוף )במיל’( אורנה ברביבאיד”ר מוחמד אלנבארי 

ד"ר יאיר שינדלדנה פורטר רובינשטיין פרופ' עמי מויאלד”ר חפצי זוהר 

דוד בן סימון בלהה גבעון זיו אופק 

פרופ’ איתמר גרוטו  ד”ר אסתר לוצאטו משה אוחיון מועאוויה כבהה 
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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.


