
 שגיא לנגר  
 ההוראהאקדמי וקידום פיתוח , שיווקמנהל 



גוריון  -אוניברסיטת בן

  1969 -בנגב נוסדה ב

ומאז מגשימה את חזונו  

,  גוריון-של דוד בן
ראש ממשלתה הראשון של  

אשר  , מדינת ישראל

הבין שבכוחו של מוסד  

אקדמי לשנות את פני  

 האזור
 



 המנדט השלישי: הנגב במרכז
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  לאוניברסיטה מנדט

:  פיתוח הנגב –שלישי 
,  חברתית, כלכלית

 תרבותית

 משטחה   60%הנגב מהווה

  11% -של ישראל ורק כ

 מאוכלוסייתה
Dead 
Sea 

Lake 
Tiberias 

ISRAEL 

Netanya 

Herzliyya 

Ashdod 

Ashqelon 

Elat 

Nahariyya 

Haifa 

Tel-Aviv Yafo 

Jerusalem 

Beersheba 



 חזון האוניברסיטה

תחומית ברמה -אוניברסיטת מחקר רב

במחקר  מצוינותהמובילה , לאומית-בין

-מחקר בין, מדעית חדשנות, ובהוראה

-תחומי ומדע המשפיע על חיי היום

חברתית  מעורבותמחויבת ל, יום

וסביבתית ופועלת לקידום פיתוח 

 .ישראל והעולם, הנגב

 

 

אוניברסיטה המהווה מוקד משיכה לחוקרים  

,  וסטודנטים מצוינים מהארץ ומהעולם

בעלי חשיבה מקורית לצד מצפון חברתי  

המשתלבים בהנהגה  , ומעורבות אזרחית

 .והובלה במגוון תחומי החיים



 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 :השלישית בגדלה בישראל
 סטודנטים 20,000
 בוגרים 130,000

מהסטודנטים משתתפים  33%
 בתכניות מחקר מתקדמות

 :  קמפוסים 3

 אילת, שדה בוקר, שבע-באר



 קהילה בינלאומית

  1000 -קהילה בינלאומית הכוללת קרוב ל 

 מדינות ויותר 40  -מ          סטודנטים  



ומספר מכוני , פקולטות 5באוניברסיטה 

 מחקר
הפקולטה  

למדעי הרוח  
 והחברה

 ש פנחס ספיר"ע

הפקולטה  

 למדעי הטבע

הפקולטה  

למדעי  

 ההנדסה

המכונים לחקר 
ש  "המדבר ע

 בלאושטיין
 ובית הספר ללימודי מדבר  

 ש אלברט כץ"ע

הפקולטה  

למדעי  

 הבריאות

הפקולטה  

 לניהול
 גלייזר גילפורדש "ע

מהסטודנטים משלבים בין תחומים   30% -כ

,  מדעי הטבע(: מחלקתי-תואר כפול או דו)
,  מדעי החברה , מדעי המחשב, ניהול

 ...הנדסה ועוד



מוסדות מחקר לאומיים ברמה  

 בינלאומית

 המכון הלאומי לאנרגיית השמש 
 המכון הלאומי לביוטכנולוגיה

 בנגב
 כץ למדע  אילזהמכון

 הננומטריוטכנולוגיה בתחום 
שם  -המכונים לחקר המדבר על

 בלאושטייןיעקב 
גוריון לחקר ישראל -מכון בן

 והציונות 
 מכון הקשרים לחקר הספרות

 והתרבות היהודית והישראלית

-מרכזי מחקר בין 60 -ויותר מ
 תחומיים



 המחקר באוניברסיטה משפיע על העולם

 אנרגיה ודלקים

 תאי גזע

 ננוטכנולוגיה ביואינפורמטיקה

Space & Remote  Sensing 

 חקר הסרטן

 גנטיקה של האדם

 הנדסת אנוש

 אפידמיולוגיה

 רובוטיקה

Cyber  Security 

אקולוגיה  

 וסביבה

 משאבי מים

 מדעי המחשב



מסחור טכנולוגיות   -מחקר יישומי 

 ופטנטים



 חממות ומרכזים –מחקר יישומי ופרויקטים משותפים 



מחקר ופעילות לרווחת הקהילה ולעידוד  

 המצוינות

גוריון בנגב  -מזכר הבנות בין אוניברסיטת בן 

,  יחוזק מערך החירום: "לבין משרד הבריאות
 "בריאותם ובטיחותם של תושבי מדינת ישראל

הסכם לשיתוף פעולה בינלאומי  

גוריון בנגב  -בין אוניברסיטת בן

לאוניברסיטת שיקגו לפיתוח  

 טכנולוגיות מים חדשניות

מזכר הבנות לשיתוף פעולה ייחודי בין  

"  אליון"גוריון בנגב וחברת -אוניברסיטת בן
.  מסין עוסקת בפיתוח אזורי ומאבק במדבור

מטרת שיתוף הפעולה היא לעודד ולפתח כלכלה  

גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן  וחקלאות אקולוגית במדבריות סין במונגוליה

ומטה הסייבר הלאומי חתמו על  

הסכם להקמת מרכז לאומי  

להגנת המרחב המקוון בהשקעה  

 מיליון שקל 30של 
גוריון חונכות את -יבמ ואוניברסיטת בן

מרכז המצוינות החדש בתחום אבטחת תשתיות  

גוריון בנגב השיקה  -אוניברסיטת בן קריטיות

את הסימולטור החברתי הראשון מסוגו  

בשיתוף  " קוביית רוטשילד" -בעולם 

 קרן רוטשילד

גוריון בנגב ובית  -אוניברסיטת בן 

יפתחו   בסינסינטיהחולים לילדים 

השפעה  -שלושה מכשירים רפואיים רבי

:  לויאטנםעם מעט עזרה מישראל  לרפואת ילדים
המחלקה לסיעוד נרתמה לסייע  

 ננגבדה   Duy Tanלאוניברסיטת 
נחתם הסכם שיתוף פעולה מדעי בין 

הועדה לאנרגיה אטומית הצרפתית  

 גוריון בנגב-ואוניברסיטת בן

מדד מסת הגוף  : ל"מחקר בשיתוף צה

בגיל ההתבגרות עשוי לנבא תחלואה  

 30-40בסוכרת ובמחלות לב בגילאי 
ר אסף רודיך  "איריס שי וד' י פרופ"נערך ע

גברים   37,000שנים בקרב מעל  17לאורך 

 ל"בריאים אנשי קבע בצה



בין מוסדות המחקר והלימוד הטובים  

 בעולם

320 



במדד   

50  

האוניברסיטא

ות  

הטכנולוגיות  

 .  בעולם

האוניברסיטאו

ת המובילות  

בעולם ברישום  

פטנטים  

 .  ב"בארה

האוניברסיטה  

באקדמיה  חברה 

הלאומית  

 לממציאים

המוסדות  

המובילים  

בעולם בתחום  

פ מדרג  "עהסייבר 

הבוחן את הפרסומים  

 בתחום

פ  "בעולם ע

נתוני פרסומי  

החוקרים במחלקה  

להנדסת מערכות תכנה  

  100-היחידה מישראל ב)ומידע 

 (הראשונות

פ  "ע: העתידערי 

מחקר של אוניברסיטת  

  3Tוחברת הייעוץ  ברנדייס
ש כעיר העתיד  "הוכרזה ב

בתחומי הטכנולוגיה ומדעי  

 החיים

 בין החדשניות והמובילות ביזמות



+20,00
0 

 עם הפנים לקהילה

 קמפוס ירוק

בדירוג  #81 

 העולמי
 

האוניברסיטה פועלת להפחתת  

,  טביעת הרגל הסביבתית
לחינוך ולקידום ערכי  

 שמירה על הסביבה

6,000 
 

סטודנטים מעורבים  

במגוון גדול של  

פרויקטים בקהילה  

 ובחברה באזור

80 
 

בבאר  " דירות פתוחות"

שבע בהן גרים סטודנטים  

ופועלים בקהילה ועוד  

שלל תכניות במסגרת  

היחידה למעורבות  

 חברתית



 הפקולטה למדעי ההנדסה

B.Sc., M.Sc., Ph.D. 

הנדסת ביוטכנולוגיה 

הנדסה כימית 

 ביורפואיתהנדסה 

הנדסת מכונות 

הנדסת מערכות מידע 

  הנדסת מערכות

 תקשורת

הנדסת תוכנה 

הנדסת חומרים 

 אנרגיההנדסת 

הנדסה סביבתית 

 גרעיניתהנדסה 

הנדסת בניין 

 

 

 

הנדסת חשמל ומחשבים 

הנדסת תעשיה וניהול 

  הנדסת

 אלקטרואופטיקה

  ניהול והנדסת

 בטיחות



 הפקולטה למדעי הטבע

כימיה 

פיסיקה 

מתמטיקה 

מדעי המחשב 

מדעי החיים 

מדעי הגיאולוגיה והסביבה 
 

 :ותכניות לימודים
"לסטודנטים מצטיינים במדעי   –" אשלים

 הטבע

 הגנת המרחב המקוון(Cyber Security  ) 

ביו אינפורמטיקה 

הנדסת תוכנה 

פסיכולוגיה  -ביולוגיה 

ביולגיה וביוטכנולוגיה ימית 

ננוטכנולוגיה 

B.Sc., M.Sc., Ph.D. 



 הפקולטה למדעי הבריאות

ויס'גש "ס לרפואה ע"ביה  
 גולדמן וארווינג

ס לרפואה בינלאומית "ביה-  
בשיתוף עם אוניברסיטת  

 קולומביה

פיזיותרפיה 

רפואת חירום 

  סיעוד 

          ניהול מערכות בריאות 

רוקחות 

מדעי המעבדה הרפואית 

 מדעי הרפואה   -מדעי היסוד 

  אפידמיולוגיה והערכת שירותי

 בריאות

    מוסמך בבריאות הציבור 

סוציולוגיה של הבריאות 

 גרונטולוגיה   - הזיקנהמדעי 

M.D, B.A, M.P.H., M.A., M.P.T., M.N., M.Med.Sc., M.EM, Ph.D 



גלייזר גילפורדש "הפקולטה לניהול ע  

B.A., MBA, M.H.A., M.A., Ph.D., Post-Doc 

ניהול 

  ניהול תיירות ומלונאות 

מנהל ומדיניות ציבורית 

עסקים   מינהל 

MBA    במנהיגות חברתית 

  ניהול מערכות בריאות 

 מנהל עסקים  -תכניות מנהליםMBA 



 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אמנויות 

  לימודי המזרח

 התיכון

פוליטיקה וממשל 

חינוך 

  גיאוגרפיה ופיתוח

 סביבתי

מדעי ההתנהגות 

פסיכולוגיה 

  סוציולוגיה

 אנתרופולוגיה

 מתמטיקה לB.A 

  סטטיסטיקה 

 סוציאליתעבודה 

חשבונאות, כלכלה 

 

 

 

לימודי נוער 

מקרא ומזרח קדום 

ארכיאולוגיה 

ספרות עברית 

לשון עברית 

מחשבת ישראל 

היסטוריה 

  לימודי מדינת

 ישראל

פילוסופיה 

לימודים רב-
 תחומיים

זרות   ספרויות

 ובלשנות

B.A, M.A., Ph.D. 



ש  "ל ללימודי מדבר ע"בית הספר הבינ

 אלברט כץ

ניהול משאבי מים 

אקולוגיה מדברית 

  ביוטכנולוגיה וחקלאות באזורים

 צחיחים

  אנרגיה סולרית ופיסיקה של

 הסביבה

אדם במדבר 

לימודי הסביבה 

  הידרולוגיה ואיכות משאבי מים 

לימודי סביבה 

M.Sc., M.A, Ph.D.  הלימודים מתקיימים בשפה האנגלית 



 על-מבט -" הקידמהמשולש "

תפישה  

 תכנונית
  במרכז

 עירוני

  אזור

 קמעונאות

  שער הכניסה

לקמפוס  

 מתחנת הרכבת

  תכנון ירוק

בתקנים  

 מחמירים

חניה 

  מלון ומרכז

 כנסים

  חיבור ישיר

להולכי רגל  

ל  "למתחם צה

הפארק  , 

המרכזי  

והאוניברסיט

 ה

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 המרכז הרפואי 
 אוניברסיטאי 

 סורוקה

 הקמפוס הצפוני



https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html  

הערים הטכנולוגיות המבטיחות   7 -אחת מ

 בעולם

https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
https://www.brandeis.edu/global/news/2015/t3-brandeis-study.html
http://www.calcalist.co.il/
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ביוזמת האוניברסיטה ובבעלות  : ההיטקפארק 

 משותפת  
Dell-EMC, BGN, 
Incubit Elbit 
Systems, Lockheed-
Martin, AudioCodes, 
Deutche-Telekom, 
Ness, Allscripts 
(dbMotion), JVP Cyber 
Labs, Oracle, WIX, 
Cyactive, RAD, CDI, 
CyberSpark, Mellanox, 
CERT-IL, WeWork, 
Dalet, CyberGym, 
OneHour Translation, 
PayPal, BaseCamp, 
E&Y… 



 הפארק יצר שינוי כלכלי וחברתי בנגב

מחציתם  , עובדים 2,000 -כ

 –יעוד סופי . גרים באזור
 עובדים 11,000

דונם שטח כולל וכ 500 -כ-  
 דונם בנויים 175

 ואולם כנסים  יכיל מלון

  300 -ר ו"מ 16,000וועידות 

 חדרים
  שכונת מגורים צמודה

 (בבניה)

קידום הצמיחה הכלכלית בבאר-
 שבע והנגב

  משיכת חברות טכנולוגיה עילית

,  לביסוס פעילותן בפארק ובנגב
חיזוק הבסיס למחקר משותף של  

חברות רב לאומיות עם  

האוניברסיטה וטיפוח חברות  

 הזנק כולל תכניות חממה
שימור סגל ובוגרים בנגב 



החל   –יזמות וחדשנות באוניברסיטה 

 'משנה א

מאיץ ומרחב עבודה -קדם

ייחודי שמאפשר 

לבוגרים , לסטודנטים

ולחברי סגל לקדם מיזמים 

טכנולוגיים ומיזמים 

 .חברתיים
עשרות מיזמים כבר פועלים 

 .במתחם
,  פעילות המתחם מציעה לסטודנטים
לבוגרים ולסגל מעטפת תמיכה  

הרצאות  , מנטוריםהכוללת 

 -ב 24/7מתחם פעילות , שבועיות
WeWork כלל השירותים   .ועוד

 .ניתנים ללא תשלום

BGU Innovation Labs 



פעילות בתחום יזמות וחדשנות  

 באוניברסיטה

 מאיץInno-Negev -   מאיץ

מנוהל  ( Accelerator)טכנולוגי 

 .  נגב טכנולוגיות. ג.בשיתוף עם ב
 
בנושאים משתנים   - האקתונים

,  אגף הסייבר -ישראל משטרת )
אגף התקשוב  , הפקולטה לרפואה

 (.  ל ועוד"בצה
 
  תחרות כתיבה תכנית עסקית

שירותי  מגוון  -"מרעיון לעסק"

תמיכה לרבות סיוע בגיבוש  

יועצים  פגישות עם , הרעיון

הסטודנטים  מיועד לכל  .מומחים

 .ולחברי הסגל
 
 יוזמתY7 - פ בין  "שת

וקרן   Incubit, האוניברסיטה

Penza .בתחומי ערים  מאיץ -פרה

,  חכמות ויזמות חברתית
להשתלב במיזמים  למעוניינים 

 .  ללא רעיון מוגדרגם , טכנולוגים

 

ליזמות ולחדשנות   יס'בנגמרכז  

   גלייזר גילפורדש "עלניהול  בפקולטה  



 קמפוס צפוני לאוניברסיטה

230 דונם 
1,100 יחידות מעונות ,

כולל מעונות לזוגות 

 ולמשפחות לתלמידי מחקר
כיתות, בניני מעבדות 
מרכז כנסים ואירועים 
 מרכז סימולציה רפואית

 וכיתות לימוד



  ויינשטייןבנין קרול ומרכוס 

 להנדסת מערכות מידע וסייבר
 בנין מנדל למנהיגות חברתית

להנדסת   גוזיקבנין 

 ביוטכנולוגיה
 לנוער שוחר מדע חוסידמןמרכז 

 פיתוח ובינוי עכשווי באוניברסיטה



 פיתוח ובינוי באוניברסיטה

 לכימיה לוקייבנין לורי 
  בנין סטפן ודיוויד

למעבדות   ברסלאואר

 ארכיאולוגיה
פלינקמןרות ' בנין מש-

למעבדות   מרנדיובן  מרנדי

 מולטידיסציפלינארימחקר 
 זלוטובסקימעונות – 

 מבנים 14שיפוץ 
ש מורי ה"שער הידע ע  .

מוקם במקום   – שוסטרמן

 רגרשער 



מבט מלמעלה -ל לנגב "מעבר צה  

-2020 -ן יעברו ב"ואמ תקשוב

2022 

 עוברים משרתים 30,000-מיותר 

שימור ההון  : אתגר משותף

 האנושי



מבט מלמעלה -ל לנגב "מעבר צה  
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מבט מלמעלה -ל לנגב "מעבר צה  

 קריית
 המודיעין



היערכות   –ל לנגב "מעבר צה האוניברסיטה הערכות - לנגב צה״ל מעבר

 האוניברסיטה

 מכסות הגדלת
  סטודנטים

 עם מתואמת פעילות
 המל״ג מול משהב״ט

 סגל חברי גיוס
 בתחומים

 רלוונטיים

 ושיפור הגדלה
 תשתיות
 -וכיתות  מעבדות
 .רלוונטיים בתחומים

 להגדלת פעילות
 מחקר תקציבי
 רלוונטיים בתחומים

 מחקר מרכזי
 משותפים

-בן אוניברסיטת
 צה״ל/גוריון

 צה״ל עובדי
  נבחרות במעבדות

 (סטודנט במעמד לא)

הקצאת איש קשר  , (רונן פרץ' פרופ)לקורסים צבאיים ברמה נאותה  אקרדיטציה

לימודים ״מחוץ  [ ,"נתיב לאקדמיה"קורסי אנגלית ו, ל"למועמדים מטעם צה

 שילוב מרצים ועוד, לקמפוס״
 

 בנושאים שונים הרלוונטיים לשותפיםשולחנות עגולים 



 היחידה לפיתוח אקדמי וקידום ההוראה

גוף מטה מקצועי לייזום  

והובלת פעולות שמטרתן  

לסייע לסגל ולמטה לקדם  

את איכות ההוראה  

 באוניברסיטה
 

 כפופה לרקטור ולוועדת

 היגוי ייעודית

 מסייעת למחלקות ולחברי

 הסגל בתחומי ההוראה

 משלבת מומחים מתחומי ידע

 רלוונטיים למשימה

 משרתת את כלל הגורמים

 במטה לרבות מערך המחקר



תכניות למיצוי היכולות ושיפור  

 ההישגים
 להעלאת הישגים" ה"ההתחל"תכנית 

 
חונכות אישית וחברתית 

 
 רענוןקורסי 

 
מעונות וסביבות למידה 

 
 
 
 



 האתגרים העומדים בפנינו

 "עוגת המחקר"הגדלת חלקנו ב•

התמודדות עם תחרות גוברת  •

וירידה במספרי הסטודנטים  

 והמועמדים בשוק

התמודדות עם הירידה בשביעות  •

 רצון הסטודנטים והערכת ההוראה

 ל לנגב"היערכות למעבר צה•

 המשך הפיתוח האקדמי•

 המשך הפיתוח הפיזי•



 החיים הסטודנטיאליים בקמפוס וסביבו



 החיים הסטודנטיאליים בקמפוס וסביבו



 החיים הסטודנטיאליים בקמפוס וסביבו



 החיים הסטודנטיאליים סביב הקמפוס



 החיים הסטודנטיאליים בקמפוס וסביבו

StudentFest 2016 – אירועי יום הסטודנט 



 החיים הסטודנטיאליים בקמפוס וסביבו

https://www.youtube.com/watch?v=j5XHRG_YQRI


 
www.bgu.ac.il 

 
Facebook.com/bgu.student 

Youtube.com/bengurionunivers
ity 


