
זמן לעצב את המחר:
יום הדמוקרטיה 2022

בשיחה עם סגנית הדיקן שלנו פרופ' יעל פרג,
הסבירה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג

למה חשוב כל כך לפעול למען שמירה על
שטחים פתוחים ולהגן על מגוון המינים ועל

המערכת האקולוגית שלנו. 
לדבריה של פרופ' פרג, בשונה מכל קודמיה
בתפקיד, השרה תמר זנדברג ממש רצתה

וביקשה את התיק להגנת הסביבה, וזה כבר
חידוש מרענן. לא פשוט להיות השרה להגנת

הסביבה במדינת ישראל הצפופה שבה על כל
פיסת קרקע - פנויה או לא - יש תחרות. 

כנס הים התיכון 
ד"ר שירי צמח שמיר, ראש תחום כלכלה-קיימות
ויו"ר המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, אירגנה

את הכנס החמישי בנושא הים התיכון - מהים
העמוק עד הנחל - סביבה, אסטרטגיה וכלכלה. 

 

לצפייה בכנס (לייב בפייסבוק)

סדנת תכנון עירוני 
במסגרת הקורס "סדנא בתכנון עירוני" בהובלת

האדריכלית ד"ר רונית דוידוביץ מרטון,
הסטודנטים שלנו (שנה ג') לומדים ומתכננים על
הקשר בין הפארק לבין האזורים השונים בעיר. 

המטרה: להכין תוכנית ליצירת רצף ירוק
מהפארק לעיר ולכלל הקהילות המקומיות.

במסגרת תהליך הלימוד, שבוע שעבר נערך
סיור בעיר הרצליה בהנחיית אדר׳ סיגל דיאמנט

(הנדסה - עיריית הרצליה) ואדר׳ ליהי עין-גדי
.(DMR) דוידוביץ

איך להאכיל 9 מיליארד?
הכנס השנתי שלנו "איך להאכיל 9 מיליארד"

התמקד השנה בסוגיית "מי יאכיל?"
בזכות הסטודנטים שלנו ניר זוט, יובל הרפז,

אופיר לזרוב ורותם שטראוס ממועדון הפודטק,
זכינו לארח אנשים מסקטורים שונים בתחום

המזון שעזרו לנו להבין לעומק:
 איך הגענו למערכת הנוכחית היום

 אילו שחקנים מרכזיים לוקחים חלק במערכת
הזו. 

זוכרים את הסטודנטיות שלנו אופיר הנדל,
שירלי המאירי ועדי אור (קיימות-כלכלה שנה ב')

שהקימו את הפודקאסט הסביבתי "מדברות
ירוק"? אז הן השיקו את הפרק השלישי בו הן

מנסות לענות על שאלת השאלות: האם עדיף
לגור בעיר או במושב מבחינה סביבתית? 

מה היתרונות והחסרונות בכל אחת מהבחירות?
מה ההשפעה של כל אדם במקום מגוריו? איזה
פתרונות יכולים לעזור לנו לבחור לחיות בצורת

חיים מקיימת יותר

כל התשובות עם המומחיות בתחום:

 ד"ר בתאל אשקול, מרצה לקיימות עירונית
ומתמחה בתכנון עירוני אקולוגי-מערכתי, על

החיים הקהילתיים בערים.

 ענבר מרגוליס מעמותת ונטעת, שסיפרה לנו
על פרוייקט "עיר יער", שפועל למען הרחבת

כמות הצמחייה והעצים בערים בישראל.

מה הקשר בין המלחמה בין רוסיה לאוקראינה
לבין המעבר של אירופה לאנרגיות מתחדשות?

.
בפרק החמישי של הפודקאסט ״מדברות ירוק״,

המגישים החדשים בר יהלומי, מתן פיינזילבר
ושילה ביתנון, סטודנטים לקיימות-כלכלה, ינסו

לענות על השאלה החשובה הזו תוך כדי הבנת
הרקע:

מהו ביטחון אנרגטי ומה החשיבות שלו?
איך כל זה קשור לדוקטורט של נשיא רוסיה? 

הרצאות על הבר
הסטודנטים שלנו עדי אור, שרון ברוחובסקי,
נעמי גרי נסלבסקי ועמית בריגה הכינו ערב

הרצאה על הבר עבור הסטודנטים, הבוגרים
וסגל בית הספר הישראלי והבינ"ל כאחד. 

בתוכנית: הרצאה באנגלית של רונן בר, עיתונאי
חוקר ואקטיביסט, מנהל עמותת Sentient, על

היסטוריית כדור הארץ והתפתחות השיח
הסביבתי. 

אורי כהן 
ברכות לאורי כהן, בוגרת תואר ראשון

בקיימות-כלכלה, על כך שנבחרה לרשימת 30
הצעירים המבטיחים בישראל ע"י מגזין פורבס.

מייסדת שותפה של חברת
Parametrix, החברה היחידה בעולם שמציעה

מוצר ביטוח אשר מגן על חברות מפני קריסת
מערכות טכנולוגיות, אורי גם בוגרת התוכנית זל

ליזמות. 

קרא עוד...
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פינת הסגל

בשיחה מרתקת בין שתי הנשים המובילות, כל אחת בתחומה, תיארה השרה את החזון שלה למדיניות
הפחתה והתמודדות עם שינוי האקלים."הלוואי ונצליח ליישם גם חלק ממנו, בשבילנו ובשביל ילדינו",

סיימה פרופ' פרג באופטימיות אליה גם אנחנו מצטרפים. 

לצפייה בפייסבוק לייב (מ-04:06:45)

סגנית הדיקן שלנו פרופ' יעל פרג השתתפה במשלחת לאנגליה למובילי תכניות הקיימות
באוניברסיטאות הישראליות שאורגנה על ידי ה-British Council לפני כחודש וחצי.

המטרה: לקדם שיתופי פעולה וללמוד מה קורה באנגליה בתחום הקיימות, הן מבחינת תכניות לימודים
והן מבחינת היישום בשטח, כלומר איך המוסדות האקדמיים הופכים בעצמם למקיימים יותר. 

"היה סיור מרתק עם קבוצה של חוקרים חכמים ומקסימים בתחומי הקיימות. כולנו למדנו הרבה. תודה
רבה ושאפו לאנשים הנהדרים של ה British Council: אריאל, דניס וטל. בית הספר לקיימות

באוניברסיטת רייכמן חוגג השנה עשור. מאות בוגרים שלנו יוזמים ומובילים כבר היום תהליכי שינוי
בסקטור הציבורי והפרטי", שיתפה פרופ' יעל פרג בגאווה.

הסיור נערך על הממשק בין הפארק לבין העיר, הדופן של הפארק והרחובות הסמוכים - העוברים
התחדשות ופותחים הזדמנויות. תודה רבה לרונית, סיגל וליהי על הסיור המעשיר - היה מדהים! 

ILAN-ES ניסוי

ניסוי ILAN-ES בהובלת פרופ' יואב יאיר דיקן ביה"ס לקיימות בוצע בהצלחה בתחנת החלל
הבינלאומית, על ידי האסטרונאוט הישראלי איתן סטיבה, במסגרת משימת "רקיע". במסגרת התצפיות

על סופות ברקים ברחבי העולם התקבל מידע רב על שדוני ברקים, באיכות יוצאת דופן. צוות של
סטודנטים מביה"ס לקיימות השתתף במשימה ועסק, בין היתר, במתן תחזיות למיקום הסופות, בקשר

עם בתי-ספר באפריקה ובהונג-קונג לגבי תצפיות תלמידים על הברקים, ובפיענוח המידע שהתקבל
מהחלל. הצוות התארח בחדר הבקרה של משימת "רקיע" בבניין צ'קפוינט בתל-אביב.
ניסוי ILAN-ES נתן הזדמנות חד-פעמית לתלמידי ביה"ס לקיימות לחוות משימת חלל

בינלאומית ולעסוק במדע חדשני, יחד עם התנסות חינוכית בעבודה מול תלמידים ומורים בישראל
וברחבי העולם. כעת יש לפנינו חודשים ארוכים של פיענוח המידע וכתיבת מאמרים...על הממצאים

נעדכן בניוזלטר הבא :)

כל העדכונים באתר הפרויקט

עשיית הסטודנטים

שמענו גם את מובילי החדשנות והטכנולוגיות פורצות-הדרך, שחשפו בפנינו את תחום הפוד-טק ההולך
ומתפתח בארץ ובעולם. 

קישור להקלטה בזום

והפעם הם אירחו באולפן את המומחה בתחום:
 ד"ר עמית מור, מנכ"ל משותף באקו-אנרג'י חברה לייעוץ אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת

רייכמן.

האזינו לפודקסטים

בוגרים פורצי-דרך

        הצטרפו אלינו        
"בית הספר לקיימות - אוניברסיטת רייכמן"    

@ru.sustainability

אתר בית הספר 
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