שנה טובה מהנשיא
חברים ועמיתים יקרים,
בראש השנה אשתקד התהפך עולמינו .בעיצומו של הסגר השני ,לא היינו בטוחים כיצד נמשיך לתפעל את האוניברסיטה ,וברמה האישית,
לא הייתי בטוח כלל איך אצא מהמשבר הבריאותי הפרטי שלי .כדי להצליח היה עלינו לגשת למשימות שעמדו בפנינו מנקודת מבט חדשה.
הצלחנו ,מפני שאוניברסיטת בן-גוריון בנגב כבר ידעה היטב כי לנקודות מבט בלתי שגרתיות השפעה עמוקה .מיקומנו הייחודי בנגב מעניק
לנו נקודת מבט ייחודית המעודדת את היצירתיות שלנו ,מניעה את מסענו להבנת המציאות ,ומאפשרת לנו לעשות את המופלא.
אכן ,במהלך השנה החולפת עמדנו בפני האתגרים השונים ,והצטיינו בהתמודדות עמם הן כאוניברסיטה והן כיחידים .להלן מספר דוגמאות
(עם התנצלות מראש על אלו שלא צוינו):

ספטמבר 2021

מחקר:
• הייתה לנו השנה הטובה ביותר בכל הקשור
למענקי הקרן הלאומית למדע :מומנו מעל
ל 100 -הצעות ,שהן  31%מההגשות ,שיעור
הגבוה מהממוצע הארצי.
• האוניברסיטה קיבלה מענקים במיליוני
דולרים למימון המרכז הלאומי לחקר אוטיזם
ע"ש עזריאלי ,המרכז להוראה איכותית ,מכון
מחקר לביטחון תזונתי במדבר ע"ש משה
מירילאשווילי.
• חנכנו את המרכז לטיפול פליאטיבי ע"ש
קאפי ואריק פלנדרז ,הראשון מסוגו בישראל.
• השקענו במענקי מחקר לאנשי סגל חדשים
יותר מאי פעם.
• יותר חברות הזנק הוקמו השנה באמצעות
 BGNegevלעומת שנים עברו!
• מענק מחקר גדול ויוקרתי של קרן יד הנדיב
לקידום מחקר בין-תחומי פורץ דרך בישראל
הוענק לפרופ' מיכל בר-אשר סיגל ,ביחד עם
שני עמיתים מתחומי חקר המוח ופיסיקה
מאוניברסיטאות אחרות.
• פרופ' יגאל מאיר זכה במענק ERC Synergy
היוקרתי.
• שלושה מדענים צעירים זכו במענקי
 :ERC Startingד"ר קלים אפרמנקו,
פרופ' עידן הוד וד"ר בנג'מין רוזנטל.

פעילות בזירה הבינלאומית:
• חתמנו על הסכמים להקמת מכון
לטכנולוגיות עתידיות על גדות נהר
ההדסון בשיתוף עם המכון הטכנולוגי
של ניו ג'רזי ,ולהקמת מכון מחקר
חקלאי בצ'נאי ,הודו.
• יצרנו שיתופי פעולה מחקריים במרוקו.
• אירחנו את נשיא המדינה לשעבר
ראובן ריבלין ,נשיא גרמניה ד"ר פרנק-
ואלטר שטיינמאייר והשרה לביטחון
מזון ומים של איחוד האמירויות מרים
אל מהירי.
פרסים אישיים:
• ארבעה חברי סגל צעירים זכו בפרס
קריל היוקרתי למצוינות במחקר מדעי:
ד"ר ג'וש ברבן ,פרופ' עידן הוד,
ד"ר בנג'מין רוזנטל וד"ר מירב זהבי.
• ד"ר אליעזר פאפו וד"ר אביעד מורנו
מונו כחברי חוץ של האקדמיה
הספרדית המלכותית.
• פרופ' איילת הראל-שלו זכתה בפרס
הספר הטוב ביותר מטעם האגודה
האירופאית לצבא וחברה לשנת 2021

פיתוח:
• בית הסופרים ע"ש עמוס עוז
נחנך בעיר העתיקה בבאר-שבע.
• אוניברסיטת בן-גוריון קיבלה
תרומה מאוד גדולה למרכז
הכנסים והתרבות שלה ,מתחם
רב-תכליתי שיוקם בקמפוס
הצפוני.
• קמפיין  SOSגייס מעל  6מיליון
דולר להענקת חבילות סיוע
כספי בתקופת הקורונה ל20%-
מהסטודנטים.
• חנכנו את בניין הכימיה החדש
ע"ש לורי לוקיי.
אקדמיה:
• הסנאט קיבל מספר החלטות
פורצות דרך בתחום השוויון
המגדרי.
• הסנאט אישר את הקמת בית
ספר החדש לקיימות ושינויי
אקלים.
• מונה סגן רקטור לענייני הוראה.

(Ergomas Guiseppe Caforio Book
Award).

לכל אחד מהישגים אלו שותפים רבים מקרב קהילת אוניברסיטת בן-גוריון .הסגל המנהלי ,הטכני והסטודנטים שותפים לסיפורי
הצלחה אלו .מצוינות משותפת זו היא המאפשרת לנו להתקדם ולהצטיין.
בעקבות מאמצים משותפים אלו ,הושגה התקדמות משמעותית במהלך השנתיים החולפות בכמעט כל ( 15מתוך  )18המלצות
התכנית האסטרטגית והתוצאות כבר ניכרות ברחבי האוניברסיטה .כעת ,אנו מביטים קדימה ומתכננים את פיתוח האוניברסיטה
לעשור הבא.
אני סמוך ובטוח שנצליח לעמוד באתגר זה מפני שבדנ"א שלנו טמון המאפיין הייחודי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב" :כוחו של
הביחד"" .כוחו של הביחד" הוא הרבה יותר מלהיות "קהילה" שכן ,המצוינות האקדמית והמחקרית שלנו מתחזקת עוד יותר כאשר
הסגל האקדמי והמנהלי פועלים יחד ליצירת סינרגיות ,כאשר צוותים על-תחומיים משלבים כוחות כדי להתמודד עם בעיות
מורכבות ,וכאשר סטודנטים מרקעים שונים ומגוונים לומדים ופורחים יחד .ביחד נתקדם עם השלב השני של :BGyoU-Impact
בניית עתיד המבוסס על הערכים המשותפים לנו והחוזקות הטבועים בנו.
שנה טובה.
בברכה,
פרופ' דניאל חיימוביץ ,נשיא

