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כשמשנים פרספקטיבה ,מגלים עולמות חדשים –
תהליך המיתוג האוניברסיטאי
חברי וחברות קהילת האוניברסיטה,
אנו נמצאים בעיצומו של תהליך משמעותי ,המבקש לספר מחדש את סיפורה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .השינוי שעברה האוניברסיטה לאורך השנים,
הגידול המשמעותי וההתפתחות האדירה שחוותה במחקר ,בהוראה ובתפקידה בפיתוח הנגב וישראל – יצרו את הצורך בעדכון החזון הראשוני שלאורו
פעלנו ב 50-השנים הראשונות .במסגרת התוכנית האסטרטגית ,זוהו המוניטין והתרבות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כסוגיות מפתח המשפיעות על
יכולתנו למשוך חברי.ות סגל וסטודנטים.ות .מצוינים.ות .לכן ,בתוכנית האסטרטגית קבענו שיש ליזום תהליך מיתוג למינוף החוזקות של האוניברסיטה
ולחיזוק תדמיתה ,הן הפנימית והן החיצונית.

תהליך המיתוג האוניברסיטאי
יצאנו לתהליך כדי להתחקות אחר התכלית המשותפת המשקפת את העבר שלנו ,ההווה והשאיפות לעתיד .תכלית כזו מהווה פלטפורמה לספר על
האוניברסיטה ולבנות את המוניטין המבודל שלה; למצוא את מערכת הערכים המשותפים לכולנו ,שיקדמו ויבססו תרבות ארגונית של מצוינות ויהוו
פלטפורמה להובלת השינוי הנדרש ולהשגת היעדים האסטרטגיים; לצורך כך ,הקמנו מספר צוותי עבודה ,ושוחחנו עם יותר מ 150-א.נשים מקהילת
האוניברסיטה  -בראיונות אישיים ,בסדנאות משותפות לסגלים השונים ועוד ,במטרה לספר את סיפורה של האוניברסיטה באופן המהימן והטוב ביותר
ולהבין מהו הרעיון המבדל  -מה מייחד אותנו ,במה אנו שונים מהמתחרים ,מדוע כדאי לכישרונות להצטרף אלינו?

תוצרי תהליך המיתוג
לוגו האוניברסיטה :בארגונים רבים ,תהליך מיתוג מוביל גם לשינוי לוגו המוסד .לא כך אצלנו – את הלוגו שלנו עדכנו רק במעט .זהו סמל מזוהה ומבודל ,בעל
חוזקה ובולטות וערכינו מגולמים בו .להלן הלוגו העדכני:

התכלית :הנכס החשוב ביותר שלנו הוא התכלית ,החזון ,סיפור האוניברסיטה; בו מגולמים הערכים שלנו וגם הרעיון המבדל שלנו – נקודות מבט ייחודיות ולא
שגרתיות שמובילות לעשייה יוצאת דופן.
הרעיון המבדל :פרספקטיבות לא שגרתיות הן המפתח שלנו לעשייה יוצאת דופן .במילים פשוטות ,כשמשנים פרספקטיבה  -מגלים עולמות.
הערכים :אחד הממצאים החשובים של התהליך הוא שאיננו צריכים לאמץ ערכים חדשים ,אלא לחזק את היסודות הקיימים ולדאוג שהם יוכלו להתקיים
במיטבם – כדי שיהוו קו מנחה ויסייעו להגיע למצוינות הנשאפת .ערכי האוניברסיטה שזיהינו בתהליך וצמחו מתוך קולות חברי.ות הסגל הם:
אומנות האפשר
אנחנו מאמינים שהכל אפשרי ומשוכנעים
שסקרנות ,פתיחות וגמישות הם המפתח ליצירת
הידע ולהנחלתו

תעוזה מנצחת
אנחנו פועלים בגישה יצירתית ,יזמית ,דינאמית
ובעלת תעוזה המאפשרת לצלוח אתגרים ולברוא
מציאות חדשה

מצוינות ויושרה
אנחנו מחויבים לסטנדרטים מדעיים ,מקצועיים
ואנושיים ברמה הגבוהה ביותר

הכללה ואחריות חברתית
אנחנו מאמינים שסביבה אנושית מגוונת ומכלילה,
היא מפתח לאקדמיה מתקדמת ,פורה ,ופורצת
גבולות .אנו מחויבים להשפיע לטובה על החברה -
המקומית ,הלאומית והבינלאומית

כוחו של הביחד
כולנו  -חוקרים.ות ,עובדים.ות ,סטודנטים.ות
ושותפים.ות  -מחויבים.ות לפעול ביחד וליצור
חיבורים ייחודיים למען הגשמת המשימה
המשותפת

רוח ישראלית
ברוח המורשת הבן-גוריונית ,אנחנו גאים להיות
גורם מרכזי ומשפיע בחברה הישראלית ,ושואפים
להמשיך ולהביא מכאן בשורה של ממש לעולם

תהליך המיתוג מאפשר לנו מעכשיו ואילך גם לספר סיפור קוהרנטי ,להשמיע קול ברור ,מובחן ואחיד בכל האמצעים .מעתה נקפיד על נראות אחידה ,כזו
שתסייע לנו להנכיח את המותג פנימה והחוצה ,נוכחות שתעצים את המוניטין שלנו .את כל החומרים ,כולל את ספר המותג ,ניתן למצוא באתר יחידת
השיווק ובאתר המחלקה לפרסומים ודוברות >>
כיצד אתם שותפים לתהליך המיתוג האוניברסיטאי?
כל אחד ואחת מחברי הסגל באוניברסיטה צפוי.ה
לעבור סדנה חווייתית ,במסגרת האגף או הפקולטה
אליו הם משתייכים ,בה יחשפו לתוצרי המיתוג
החדשים .בסדנאות נענה יחד על השאלה היכן ערכי
המותג והתכלית שלנו פוגשים כל אחד ואחת מאיתנו
בעבודה היום-יומית שלנו.

הצלחת התהליך היא אחריות של כולנו
התחלנו ואנו ממשיכים לשים דגש על הקהל הפנימי .ברור לכולנו כי תרבות משותפת ,תכלית וערכים
שאנו מאמינים בהם ,יאפשרו לנו לממש את האסטרטגיה ולהגיע ליעדים שלנו .זו משימה משותפת של
כולנו .ברוח המורשת הבן-גוריונית ,אנחנו כאן כדי להוביל ,ליזום ,להגשים את העולם שיהיה ,ולהשפיע
מהמדבר על ישראל ועל העולם כולו.
צפו :כשמשנים פרספקטיבה מגלים עולמות  -משפיעים מהמדבר על ישראל והעולם >>

אני מבקש להודות למובילי התהליך :לשגיא לנגר ,מנהל יחידת השיווק ,לאסנת איתן ,מנהלת המחלקה לפרסומים ודוברות ולאיריס בק ,יועצת אסטרטגית,
שליוותה אותנו בתהליך ,לחברי.ות ועדת ההיגוי ולכל מי שלקח חלק בתהליך המיתוג מחדש של האוניברסיטה.
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