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  ועדה:והמלצה עיקרית של ה

המרכזת ומעצימה את תכניות לימודי הסביבה מטריה" "/"להותיר את בית הספר במתכונת של "רשת
על מנת להבטיח  ,משמעותיתמידה באת בית הספר ולחזק השותפות כיום  פקולטות הקיימות בארבע ה

של יחידות אקדמיות נוספות המקיימות ן ייהענ, עם התפתחות המשך. באת קיומו ושגשוגו לאורך ימים
  .יותובמידה שיתאימו  לתכני, בית הספרל תשקול האוניברסיטה צירופן ,לימודים ומחקר בתחומי סביבה

  העיקרית:למימוש ההמלצה בסיס , שקיומן מהווה מפורטות המלצות

את תמיכתה בקיום וקידום ביה"ס.  וצהרתומהנהלת האוניברסיטה צריכה להביע בצורה ברורה  .1
ולהפנייתם על מתאימים צפוי כי גיבוי זה ישפר במידה ניכרת את המשיכה של ביה"ס לסטודנטים 

 גתלהשסיכוי גדיל את הלהעשויה   תמיכה כזוכמו כן, ביה"ס.  במסגרת ותשתלבלהידי מנחים 
ברכיבים של פעולתו, למשל תמיכה פרטנית גורמי חוץ ו/או מלביה"ס כללית תמיכה כספית 

מסר ליד הנדיב שתמיכתה נוצלה בצורה טובה  , צעדים אלה יהוובנוסףמחקרים. למלגות או ל
 .רבלהנעת תהליך שיימשך ויג

השלמת ו, התקציב הקייםהכפלת עד כדי הקבוע של בית הספר, השנתי להגדיל את התקציב  .2
 .מלאהמשרת המנהלת האדמיניסטרטיבית למשרה 

) 1קבועים. בנושא זה יש דעות שונות בין חברי הוועדה: (אקדמיים הקציב לבית הספר תקנים ל .3
יהן הסתמכות עלשילובם בפקולטות ותקנים שלמים (ואז יש למצוא מתכונת לקידומם תוך  1-2

) מספר גדול יותר של חצאי 2( :אי תקניםמספר חצ ו/או) האקדמי ועל בית הספר כאחד, בקידומם
בפקולטות החברות ש היחידות העוסקות בסביבהבית הספר ישתתף בהתייעצויות של  תקנים.

המחקר ולהרחיב את חזק על מנת ל ,בבית הספר על בחירת חברי הסגל החדשים בחצאי תקנים
 .סביבהה נושאיוההוראה ב

 התניהתוך לתמיכה במחקרים בינתחומיים, להבטיח המשך קיומה ואף חיזוקה של קרן רינג,  .4
 מענקי מחקר ממקורות חיצוניים.הצעות לת ששתקציבי הגרעין שהיא מעניקה ישמשו בסיס להג

בנקודות בתכנית הפעולה שלו, ואמות מידה מטרות מדידות בית הספר חייב להגדיר כבר עתה  .5
כים ודוקטורנטים, קורסים מ, סדנאות מוסמכל יחידה שותפה נטיםמספרי סטוד כולל, זמן מוגדרות

 ממקורות חוץ אוניברסיטאיים. של סגל ביה"ס  מחקריםמימון היקף ושל מרצים בינלאומיים 
שייקח על עצמו את  , מחויב ובעל יכולת,ממשיך טיפוח דור מנהלוגדיר תכנית לזיהוי י ביה"ס  .6

 עקבות דור המנהלים הנוכחי.מנהיגות וניהול ביה"ס ב
יש לחזק את נושא השיווק של בית הספר, הן בתוך האוניברסיטה והן כלפי חוץ, כולל שכלול אתר  .7

 .תוך הוספת שמות המרצים בית הספר
דברי כ ,המתבטאת,  החוג לסביבה בפקולטה למדעי הטבע דהוועדה זיהתה רמת עניין נמוכה מצ .8

בכך מוסבר לדבריו המספר . מפנים את תלמידיהם לתכנית שמורי הפקולטה אינםבכך , ראש החוג
של  שובהיש לוודא שהשתתפות הח. המצומצם של התלמידים הרשומים לתכנית מפקולטה זו

, במיוחד בעקבות המקום הראוי לה בתכניתאת תכנית מדעי הטבע תהיה מלאה ותתפוס 
 מחויבותו של פרופ' עודד נבון כיו"ר הוועדה האקדמית.

קונפרנסים, ובאותה עת להרבות ככל שניתן במתן -חשוב מאד לחזק את הטכנולוגיה של הוידאו .9
אמצעי במפגשים אישיים בין הסטודנטים ועם -קורסים מרוכזים באתר אחד. הקשר הבלתי
דיסציפלינרית. סדנאות הסטודנטים, במיוחד של -המרצים מהווה מרכיב חשוב בהכשרה הרב

 .הדוקטורנטים, הוכיחו זאת
 

  :נימוקיםו הסברים

י חדשני בתוך טמהווה שינוי פרדיגמ -ה" יהמכונה "רשת" או "מטר –המתכונת של בית הספר   )א(
  זה.שינוי ; הוועדה מברכת על המסגרת המקובלת באוניברסיטה

כיוון הוועדה מודעת היטב לקשיים הניצבים בפני מימושה של מתכונת זאת, שניתן לראות בה "  )ב(
נושאות אופי מתמחה וממוקד ועל כן תכניות לימודים  ואשר בהמקובל" ההתמחות זרם הפוך ל

"נגד  להגדירה כתכנית הפועלת אולם לדעתנו אין  .בלבד אקדמיותההיחידות  תוךבממוקמות 



דוגמה למבנים דומים יכולה לשמש ייתכן שמתכונת זאת תוך העצמתו". "הזרם" אלא "בנוסף אליו, 
 בנושאים אחרים.

הסגל הזוטר ועד לראשי ובוגרים דרך מסטודנטים  -יכה רחבה בכל הדרגים ניכרת הכרה ותמ  )ג(
במובנו הרחב, הן  ,לקידום נושא הסביבהשל בית הספר לתרומתו  - ביה"ס והוועדה האקדמית

ת הלימודים לציבור ותכנימשיכה של בהיבט המקצועי של תכניות הלימודים, הן בהיבט ה
  כמובילה בנושא הסביבה. למעמדה של האוניברסיטההסטודנטים הפוטנציאליים והן באשר 

יגאל ו רופסורים ערן פייטלסון, יצחק הדרבמיוחד יש לציין את תרומת דור המייסדים, הכולל את הפ  )ד(
העמוקה ותכניותיו של פרופ' עודד נבון, שנכנס לתפקיד יו"ר הוועדה  ומחויבותאראל, ואת 
  . פעילותו של בית הספררחבת הביסוס והאקדמית, ל

מבטא את האנרגיה הפנימית המניעה את ביה"ס "מלמטה" שילוב הנאמר בשני הסעיפים הקודמים   )ה(
(bottom up).צריך ) לעיל6כאמור בהמלצה (עם זאת, ו , שהינה תנאי לביסוס וקידום ביה"ס ,
 לזיהוי וטיפוח דור מנהל ממשיך.ביה"ס לפעול 

שמה של הוועדה האקדמית ל"וועדה את הגדרת התפקיד וגם את ראוי  לשקול לדעת הוועדה   )ו(
 המנהלת של ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה".

    

           

  י. ארז  

  אלי שטרן     אורי שמיר (יו"ר)    נורית קליאוט    אוריאל ספריאל   ן ארז      יונה חן תיונ

  

  לאוניברסיטה ולבית הספר ות, שהן בגדר המלצי הוועדהרהצעות נוספות שהעלו חבהערות ונספח: 

 הינן  למוסמך ולדוקטורט הסדנאות הבינתחומיותשלעיל)  9(ראה גם סעיף וועדה התרשמה ה
תחומי, וראוי להקדיש להן את -יצירת הבסיס הרבל ,חשיבות בתכנית בית הספר-מרכיב רב

, לנצל סדנאות כאלו גם למפגש עם גורמים כלכליים ניתן. הסידורים והמשאבים הדרושים
 וציבוריים.  ממשלתיים

  בתכנית בית הספר, בהיקף, תוכן, ומתכונת אירגוני ניהול בחירה למוצע לשקול הכללת קורס
ארגונים ממשלתיים, המתאימים לכוונתו של בית הספר להכין את הבוגרים לתפקד כמובילים ב

 יים ופרטיים. ציבור
  תר מדיסציפלינה אחתתחומית במחקר והנחיה משותפים ליו-ת הביןולחזק את הפעיליש. 
 .הוצע לבחון האם החוג לאקולוגיה מעונין להצטרף לתכנית 
 כגוןעל נושאי סביבה "חמים", בשנה)  1-2מרוכזים (ימי עיון  מוצע לקיים: 

  .ההתחממות הגלובלית והשפעותיה על האקלים בישראל וסביבותיה  
 ובטחון מים רח התיכון בדגש על ישראל והשטחיםמשאבי המים במז. 
 תצפיות, תובנות ופתרונות-ירידת מפלס הכנרת והשפעותיה האקולוגיות. 
 חזור וניהולפסולת מוצקה, מ. 
 חמצני באטמוספירה והשפעותיו הסביבתיות בעולם ובישראל-עליית ריכוז הפחמן הדו.  
 אקלימיות-האבק שאנו נושמים: מקורות, השפעות רפואיות ומיקרו.  
 ןקרופוטהאנאקלימיים וחשיבותם בחיזוי העתיד בעידן -אוחזורים פלמ. 
 אנרגיה חלופית ידידותית לסביבה. 
  השפעת השינויים הגלובליים על המגוון הביולוגי ואספקת שרותי המערכות האקולוגיות

  של ישראל.
 


