
תוכן עניינים

עִם הספר
9רבקה כרמי

דבר העורכים
11יהודה גרדוס ויצחק (יאני) נבו

הקדמה
אוניברסיטאות בנגב: חזונות מנוגדים להקמת אוניברסיטת בן–גוריון

13יצחק (יאני) נבו

שער ראשון: מניחי היסודות — זיכרונות, מחשבות, הגות

מ"המכון להשכלה גבוהה בנגב" ל"אוניברסיטת בן–גוריון בנגב"
45זאב (וניה) הדרי והילה טל

ימים ראשונים: קריית האוניברסיטה והמכון לחקר המדבר בשדה–בוקר
99עמוס ריצ'מונד

בין דימונה לבאר–שבע: הקריה למחקר גרעיני והשתלבותה באוניברסיטה
117ראובן טיברגר

המכון לחקר הנגב כבסיס להקמת האוניברסיטה, המחלקה למדעי החיים
והמכונים למחקר שימושי

125יוסף מזרחי

מים במדבר: המרכז למשאבי מים במכון לחקר המדבר קריית שדה–בוקר
143אריה ש. איסר

רוח באר–שבע: היעדים המקוריים של הפקולטה למדעי הבריאות ויישומם
159שמעון גליק ודן בנור



שער שני: האוניברסיטה בראי המחקר

בין יבנה לאוקספורד: ראשיתה של מדרשת בן–גוריון
177זאב זיוון

הקמתו של בית הספר לרפואה בנגב
219חיים דורון ושפרה שורץ

בונים מחקר והוראה בין–תחומיים: ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן–גוריון
(2001-1981)

249רוני ערמון

החינוך הגבוה בקרב ערבים–בדואים בנגב ואוניברסיטת בן–גוריון בנגב
283איסמעיל אבו–סעד וגלי שני

מחקרי התפלת מים: ממכון הנגב ועד מכון המים ע"ש צוקרברג
307שרית בסון

בונים במדבר: על התכנון והבנייה בקריית שדה–בוקר
333יצחק מאיר ובצלאל כהן

שער שלישי: מדע ורוח — מחלקות באוניברסיטה

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין–גורן
363דניאל י. לסקר

המחלקה לכימיה
379ארנון שני

חדשנות חינוכית: בית הספר לרפואה בפקולטה למדעי הבריאות
415דן בנור

המחלקה לחינוך: בין האקדמיה לקהילה
439שושנה קיני

תולדות המחלקה למתמטיקה תשל"א-תש"ע
461עמוס אלטשולר ומיכאל לין

עוד חוזר הניגון: תולדות המחלקה לספרות עברית
479יצחק בן מרדכי

ההיסטוריה של המחלקה להיסטוריה כללית
495נעה קאופמן



המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש ג'ק ג' ושרלוט ב' שפיצר: סיפור של
יאקדמיה ואקטיביזם חברת

515לאה קסן

שער רביעי: היבטים כלליים

קודיפיקציה אתית באוניברסיטת בן–גוריון
539יצחק (יאני) נבו

הבנייה החדשה בראי האדריכלות העכשווית: קריית האוניברסיטה
ע"ש משפחת מרקוס באוניברסיטת בן–גוריון בנגב

551ענבל בן–אשר גיטלר ושלומית תמרי

הביקורת הפנימית באוניברסיטה והחופש האקדמי: בין התנגשות
להרמוניה

581רון אבני

תולדות המחשוב באוניברסיטת בן–גוריון בנגב
591שמואל גרובר

האוניברסיטה "אם ואחות" למכללות הדרום
599זאב צחור

609רשימת המשתתפים

615ראשי תיבות של מקורות


