
מה בתוכנית?

יום ראשון, 15 במאי
18:00 התכנסות ומסיבת קבלת פנים חגיגית

יום שני, 16 במאי
קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר-שבע

מושב פתיחה; עדכונים והחלטות  •
יריד פעילויות חברתיות  •

סיורים מודרכים בקמפוס ובמעבדות  •
טקס הוקרת תורמים ושותפים חדשים  •

אירוע חנוכת הקמפוס הצפוני  •
 

יום שלישי, 17 במאי
קמפוס שדה בוקר/מלון קדמא/קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר-שבע 

חשיפת בית הספר לקיימות ושינויי אקלים  •
ביקור במעבדות המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין  •

פאנל בכירים בתעשייה ובפילנתרופיה הישראלית והעולמית, בנושא בנייה וטיפוח   •
שותפויות רב-ממדיות עם האקדמיה

אירוע הענקת תוארי דוקטור לאות כבוד לשנת 2022, בקריית האוניברסיטה ע"ש   •
משפחת מרקוס בבאר-שבע

יום רביעי, 18 במאי
קמפוס שדה בוקר/מלון קדמא

הרצאת אורח בנושא החיבור בין אקטואליה ומדע  •
מושב שולחנות עגולים בנושא קידום נשים באקדמיה  •

"על סיפורים, על החברה הישראלית ועל מה שביניהם" - מפגש עם הסופר  •
דויד גרוסמן, מקבל תואר דוקטור לאות כבוד מהאוניברסיטה לשנת תשפ"ב  

טקס חנוכת בניין סינדי ומקס מינצברג למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות וארכיון   •
בן-גוריון בשדה בוקר, וביקור מודרך בארכיון המחודש

מסיבת ל"ג בעומר  •

יום חמישי, 19 במאי
קמפוס שדה בוקר/מלון קדמא

ארוחת בוקר משותפת  •
סיכום ופרידה  •

לשירותכם אירוח מלא או חלקי במלון קדמא החדש והנפלא, יחד עם כל אורחינו, באווירה 
מדברית ומול נופו המרהיב של נחל צין. ניתן להגיע לכלל אירועי השבוע או לימים נבחרים.

 alandau@igt.co.il :לפרטים לגבי חבילת שהות במלון
יינתנו שירותי הסעה בין הקמפוסים. למגיעים ברכב פרטי – חניה שמורה בקמפוסים. 

BGUVIPevents@bgu.ac.il :דברו איתנו! לפרטים נוספים וכל שאלה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
משנים את האקלים האקדמי!

לאחר שנתיים קשות של ריחוק פיזי ממשפחת חבר הנאמנים היקרה 
ומשותפינו ברחבי העולם, אנו נרגשים להזמינכם לאירוע מושב חבר 

הנאמנים ה-52 של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במסגרת תנופת השינוי, 
הפריחה וההתחדשות של האוניברסיטה!

אנו שמחים להזמין כל אחת ואחד מכם, יחד עם יקיריכם וחבריכם, לקחת 
חלק באירועי שבוע מושקע ומיוחד מסוגו, להיפגש שוב עם אנשים יקרים 

וטובים מן הארץ והעולם, פילנתרופים, אנשי עסקים, שותפים וחברים, 
ולחבק את הנגב, את אוניברסיטת בן-גוריון ואת 20,000 הסטודנטים 

המבטיחים והנפלאים שלנו, ולהכיר את המחקר פורץ הדרך שמתקיים 
אצלנו.

אירועי מושב חבר הנאמנים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
ייתקיימו בתאריכים 19-15 במאי 2022,

במלון קדמא בשדה בוקר, בקמפוס שדה בוקר ובקמפוס ע"ש משפחת 
מרקוס בבאר-שבע.

מעורבותכם חשובה היום יותר מתמיד.
בואו נציין יחד את ההישגים ואת ההתפתחויות המרגשות 

המתרחשות באוניברסיטה שלנו בשנים האחרונות!

מצפים לכם בהתרגשות רבה!

לאתר ההרשמה לחצו כאן

* לתשומת לבכם, יש צורך להירשם באתר
   למושב חבר הנאמנים, גם אם אין צורך בלינה.
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