
ארגון הבוגרים



הפוך  , ראשית"
"אותם לידידיך

:בונים תשתית
מידע ומחקר•
ביסוס קשר שוטף•
תאי בוגרים מחלקתיים•

:יוצרים ערך
מפגשים ופעילויות•
רשת חברתית•
תעסוקה וקריירה•
הכרה והוקרה•
לימודים ומחקר•
צרכנות והטבות•



Data :הנכס המרכזי

:  נתוני הבוגריםמאמץ שוטף לטיוב •
ועודמקום עבודה , פרטי התקשרות

לבוגרים CRMמערכת•

בכל שנה מיובאים הנתונים של •
(  הזכאים לתואר)מסיימי הלימודים 

5,500-כ)CRM-אל מערכת ה
(בוגרים מדי שנה

ידיעות  מספקת מערכת ניטור מדיה•
על בוגרים שהתפרסמו בתקשורת

-כנתוניהם של מתעדכנים שנה מידי •
במערכת" ותיקים"בוגרים1,000



:  הייטק וניהול, יזמות
הבוגרים שלנו בולטים בשטח

יצרנו מאגר נתונים של בוגרים בארץ ובעולם  

אפ-אשר בבעלותם או בניהולם חברות סטארט

יצרנו רשימה מתעדכנת של בוגרים בכירים 

בחברות בישראל על פי תפקידים



הבוגראות 

עניקה מגוריון בנגב -אוניברסיטת בן
אות מיוחד לבוגריה שתרמו תרומה  

ייחודית ובעלת השפעה על , חשובה
, התרבות או המדע, הכלכלה, החברה

בישראל או בעולם

בוגרות ובוגרים  19-עד כה הוענקו ל
"אות הבוגר"

https://in.bgu.ac.il/alumni/alu
mniaward/ot-
boger_hoveret_2018.pdf

https://in.bgu.ac.il/alumni/alumniaward/ot-boger_hoveret_2018.pdf


.בוגרות100%
.השראה100%

ארגון  הבינלאומי לקראת יום האישה •
10הבוגרים והבוגרות מאתר מדי שנה 

בוגרות משפיעות  

שנים3הפרויקט רץ •

נשים פורצות דרך 30כ רואיינו "סה•
הסגל , ופרצו לתודעת קהל הסטודנטים

והבוגרים על ידי פרסום הגיליון



הכר את הבוגר

פרויקט מדיה לחשיפת בוגרים עם סיפור  

אישי או הישג מיוחד

בהשראת פרויקט זה נוצר מיזם הכר את 

לחשיפת חברי סגל  –ת הסגל /חבר

אקדמי חדשים



הבוגרים כקהל יעד אקדמי  
וכשגרירים

בגיוס  סיוע למחלקות האקדמיות•
מועמדים ללימודים לתארים מתקדמים 

פי קהלי יעד -פילוח על-ולמחקר
'מקומות עבודה וכד, ומדוייקיםספציפיים 

מחלקות לאתר  30-השנה סייענו ליותר מ•
את קהל היעד המבוקש ללימודים לתארים  

מתקדמים ולמחקר

ארגון הבוגרים מסייע למחלקות באיתור  •
,  בוגרים שישתתפו כדוברים באירועי שיווק

ככותבים  , כתורמים פוטנציאלים, בכנסים
לפרויקטים של יחידות  , תקשורתומופיעי

באוניברסיטה ועוד



הקמת תאי בוגרים  
מחלקתיים

השנה התקיים מפגש הבוגרים  •
הראשון של המחלקה להנדסת 

שכלל , מערכות תקשורת
של  ' נציגות של מחזור א

המחלקה ביניהם גם ראש 
חן אבין' פרופ, המחלקה הנוכחי

נשא הרצאה בוגר המחלקה  •
ואחד ממייסדי פרויקט  

מר כפיר דמרי" בראשית"

ארגון הבוגרים מסייע למספר  •
מחלקות בהקמת תא הבוגרים  

בנוסף למחלקות  , המחלקתי
בהן כבר קיים תא כזה



המנטוריםפרויקט 

של ארגון הבוגרים  המנטוריםפרויקט •
להעניק , הוא פרויקט המאפשר לבוגרים

,  מהניסיון האישי והמקצועי שצברו
לחלוק ידע ותובנות עם בוגרי העתיד  

(.סטודנטים בפועל או בוגרים טריים)
הפרויקט הינו על בסיס התנדבותי  

ומתנהל בכפוף ללוח  ( כשעתיים בחודש)
.זמנים גמיש

,  ארגון הבוגרים מלווה את הפרויקט•
מסייע  , מעניק למשתתפים כלי עבודה

חניך ומלווה את התהליך  -בציוות מנטור
.לכל אורכו

.מנטוריםפרויקטי5עד היום התקיימו •



אירועים לבוגרים

.כל שנה מקיים ארגון הבוגרים לפחות אירוע אחד המיועד לכלל הבוגרים•
מפגש עם בוגר  )אביב במסגרת אירועי לילה לבן -בשנה שעברה היה זה בתל•

(ישכרוףאבי " פאודה"האוניברסיטה ויוצר 
בו  , הבינלאומיהאשההשנה התקיים כבר אירוע אחד במסגרת אירועי יום •

ר הילה  "בהנחייתה של ד, פורצות דרך, השתתפו בוגרות האוניברסיטה
.באקדמיההאשהיועצת הנשיא לקידום מעמד , רימר



עידוד יזמות ושילוב הבוגרים בפרויקטים 
ייחודיים

האוניברסיטה פתחה את הדלת גם לבוגרים במגוון הזדמנויות בשיתוף גורמים •
.נוספים

:הבוגרים מוזמנים לנצל מגוון הזדמנויות ושירותים בנושא יזמות ופיתוח•
ליזמות ועסקיםיס'בנגמרכז •
Inno-Negevשל המאיץ אקסלרטוראפ -סטארט•
•Inno-Negev -המאיץ הטכנולוגי
.המשותף לגוגל ולאוניברסיטה ועוד"חדשנות במגזר הציבורי"פרויקט •



מחקר וסקרים

מדי שנה מופק סקר הבוגרים הכללי של האוניברסיטה  •
,  הבודק את שביעות הרצון של הבוגרים מרמת הלימודים

מתשתיות המחקר וממידת מוכנותם לשוק  , מאיכות ההוראה
האוניברסיטה מייחסת חשיבות רבה למידע  . העבודה

המתקבל באמצעות הסקר ומפיקה מדי שנה לקחים  
.המסייעים בתהליך השתפרות מתמיד

.סקר בוגרים נערך בדרך כלל אחת לשנה



שומרים על קשר עם הבוגרים

אנו דואגים לעדכן , בניוזלטר החודשי הנשלח אל הבוגרים•
חדשות ואירועים שעשויים , את הבוגרים שלנו בפעילויות

.לעניינם
.בניוזלטר מרוכזות משרות ייעודיות עבורם, כמו כן•

אחד )נשלחים אל קהילת הבוגרים בשנה ניוזלטרים12-כ•
לקהל יעד מפולח על פי ניוזלטריםועוד ( מדי חודש

.נושאים רלוונטיים לאוכלוסיית היעד

<<הניוזלטריםלכל •

https://in.bgu.ac.il/alumni/Pages/alumni_magazine.aspx


מועדון ההטבות לבוגרים

ארגון הבוגרים פועל באופן שוטף  •
להגדלת מספר ספקי השירות  

והמוצרים במועדון  
.לבוגריםההטבות

איחדנו לטובת הכלל שני מועדוני  •
בוגרי האוניברסיטה  : לקוחות

ועובדי סגל מנהלי של  
.האוניברסיטה

כך כולם נהנים ממגוון הטבות של  •
.בתי עסק רבים יותר

נותני  20-מדי שנה מתווספים כ•
הטבות ולמעלה  

כרטיס  בוגרים מבקשים800-מ
בוגר בנגב/בוגר



פעילות שוטפת במדיה החברתית

בקבוצת המשרות של בוגרי , בפייסבוק, בניוזלטר חודשי הנשלח אל הבוגרים•
אנו דואגים לעדכן את הבוגרים שלנו  , גוריון וכן באתר הבוגרים-אוניברסיטת בן

.חדשות ואירועים, בפעילויות
לאתר הבוגרים האוניברסיטאי•
של ארגון הבוגריםלפייסבוק•

גוריון-לקבוצת המשרות של בוגרי אוניברסיטת בן•

מועלה ידיעה אחת ליוםהפייסבוקלדף *•
משרות מדי יום' לקבוצת המשרות מועלות מס*•

http://in.bgu.ac.il/alumni/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/bgu.alumni
https://www.facebook.com/groups/BGU.Alumni.Jobs/?fref=ts


קריירה ותעסוקה

הכוונת בוגרים לפיתוח קריירה  •
אישית וסיוע להשתלב בשוק 

–העבודה בכלל ובנגב בפרט
בשיתוף ובאמצעות מרכז  

ומרכז בדיקנאטהתעסוקה 
לאודר

וייחודיות  " חמות"משרות •
נשלחות באופן ממוקד על פי  
קהלי יעד רלוונטיים על מנת  

לתת יתרון לבוגרים
ארגון הבוגרים פועל בשיתוף  •

פעולה מלא עם כלל החברות 
הנמצאות בפארק ההייטק כאשר 

אלו מבקשות לפרסם משרה



ביקורי בוגרים בכירים באוניברסיטה

!הבוגרים שלנו הם השגרירים שלנו•
מתוך רציונל זה יזם ארגון הבוגרים בתיאום עם לשכת הנשיא והמחלקה לקשרי  •

הזמנת ביקורם של בוגרים המשמשים בתפקידים בכירים במשק , ציבור
.בתרבות ובמחקר, בחברה, בתעשיה, הישראלי

עד כה ביקרו באוניברסיטה•
ל רשות הדואר"מנכ•
ל אסטרטגיה בשטראוס"סמנכ•
ראש סוכנות החלל הישראלית•
החשב הכללי באוצר•
..ועוד•


