
ד"ר שירי צמח שמיר:
חוקרת מצטיינת

הכירו את חברת הסגל וחוקרת המצטיינת שלנו:
ד"ר שירי צמח שמיר. בראש תחום "קיימות-כלכלה"

בבית הספר לקיימות, שירי מובילה מחקרים
הוליסטיים בתחום רבים, ביניהם הערכה

כלכלית-תרבותית של שירותי המערכת האקולוגית
הימית והיבשתית יחד עם שימוש בשיטות מחקר

חדשניות בכלכלת סביבה.

בשיתוף פעולה עם חוקרים בינלאומיים ומקומיים
מדיסציפלינות אחרות, למחקרים שלה השפעה

משמעותית על תהליך קבלת ההחלטות של
הרגולטור.

כל הפרטים בכתבה באתר

אנחנו בחלל!
ניסוי ILAN-ES נבחר לקחת חלק במשימת

Axiom Space-רקיע' ובכפוף לאישור נאס"א ו'
ישוגרו יחד עם הישראלי השני בחלל, איתן

סטיבה, לתחנת החלל הבינלאומית בתחילת
שנת 2022.

הניסוי עוסק בתצפיות מהחלל על סופות ברקים
ועל תופעות אופטיות באטמוספרה העליונה,

הקשורות לברקים חזקים במיוחד. 

סטודנטים מביה"ס לקיימות ישתתפו בהבטים
שונים של המשימה כולל ניהול התצפיות, תפעול

הסושיאל ומעורבות בפרוייקטים חינוכיים.

Ynet -קישור לכתבה באתרקישור לכתבה ב

06/2021

פינת הסגל

מזל טוב לסגנית הדיקן שלנו על קבלת התואר "פרופסור" ו"מרצה מצטיינת"! 

https://www.idc.ac.il/he/whatsup/pages/dr-shiri-zemah-shamir.aspx
https://www.ynet.co.il/environment-science/article/HJqBBsJud?utm_source=ynet.app.android&utm_term=59259830&utm_campaign=general&utm_medium=social
https://www.idc.ac.il/he/whatsup/pages/prof-yoav-yair-nasa.aspx


מטרופולין מומבאי - ת"א
ב-06.04.2021 ערכו ד"ר נתי מרום ותמר עקוב

כנס בינלאומי מקוון בנושא ״מטרופולין אחרי
הקורונה: תובנות ומבטים לעתיד ממומבאי ות"א". 

Observer Research הכנס נערך בשיתוף
Foundation (ORF), אחד ממכוני המחקר

החשובים בהודו, שבעבר גם אירח משלחות של
סטודנטים מבית הספר. 

פרטים נוספים בכתבה

ביטחון וסביבה
הכנס המשותף לביה"ס לקיימות ולביה"ס לממשל

(IPS) יחד עם המכון לחקר מדיניות ואסטרטגיה
עסק בשינוי אקלים כגורם המשפיע על הביטחון

הלאומי של מדינת ישראל.

ההרצאות עסקו בהבטים שונים של מגמות שינוי
האקלים, בכל הקשור להפעלת כוח צבאי, יציבות

המדינות השכנות, בטחון מים-מזון-אנרגיה והסכנות
האסטרטגיות לאזור כולו.

אלוף עמוס גלעד הדגיש בדבריו את ההכרח
להכניס את שינויי אקלים לתהליך קביעת המדיניות

של מקבלי ההחלטות, שכן כרגע נראה שיש
התייחסות מועטה לכך.

קישור לפייסבוק לייב

נקסוס מים-אנרגיה-מזון
גישת הנקסוס (מארג) לניהול משאבי

מים-אנרגיה-מזון היא גישה מערכתית המתייחסת
לתלות ההדדית ולקשרי הגומלין בין משאבים אלה.
חוקרים מבית הספר לקיימות, בשיתוף עם חוקרים

מהאוניברסיטה העברית, הטכניון, המכון
ההידרולוגי, ומומחים אחרים משתפים פעולה

במחקר עבור משרד האנרגיה, שמטרתו לאפיין
ולמדל את הנקסוס בישראל. 

לכתבה המלאה באתר

כלכלה מעגלית בבניה
ותשתיות 

בישראל נוצרים מדי שנה 6.2 מיליון טון פסולת
בנייה. איך מעודדים קבלנים למחזר חומרים?

מה תפקיד המדינה? ומה קורה במדינות אחרות?
כל תובנות מיום העיון הבינלאומי בנושא כלכלה

מעגלית בבניה ותשתיות בישראל בכתבה 

קישור לכתבה המלאה באתר

האירועים שלנו

הסטודנטים שלנו

https://www.idc.ac.il/he/whatsup/pages/post-pandemic-metroplis.aspx
https://fb.watch/5T4RjbHhcL/
https://www.idc.ac.il/he/whatsup/pages/nexus-concept-reality.aspx
https://www.idc.ac.il/he/whatsup/pages/circular-conomy-in-construction.aspx


טקס מצטייני דיקן
מזל טוב למצטייני הדיקן שלנו לשנת תש"פ.  

שנה א'  
שחר צפורה יהב, ספיר פישר, גל אנה רזניק

דניאל חגית רון, עדיה מיטלמן, יונתן דילר
אלכס סקליאר, איליי דרור מיכוביץ, 

חיים ליחי שטרול, אלדר להבי

שנה ב' 
יונתן שוורצברג, נוף ליל טייכברג, 

קורל בילבסקי, אלינור כהן, שחף סמוק, 
שי זילברברג

שנה ג' 
רעות צייזלר, אופיר אברהם, אופיר אלקנה,
שבתאי יהודה כהן, אורי ארגוב, אופק גבע

 

 LIVE לצפייה בטקס בפייסבוק

ניקיון חופים מזיהום הזפת
בעקבות האירוע החמור של זיהום הזפת בחופי
הים, הסטודנטים שלנו נרתמו למבצע ניקוי חופי

הרצליה מטעם אגודת הסטודנטים ובשיתוף עיריית
הרצליה.

יחד עם סטודנטים מבתי ספר נוספים במרכז
הבינתחומי, הסטודנטים התגייסו 

בכדי לנקות את הזפת שנפלטה מהים לחופי ישראל
ובכך לנסות ולהציל את החי והצומח מהאסון

האקולוגי הנורא. 

טיק-טוק קיימות
הן מוכשרות, הן חכמות והן בדרך לשנות את
העולם. הכירו את רביד, תמר, קלרה ומירב,

מקימות הפרויקט Tok Green (חינוך קיימות
בטיק-טוק), במסגרת הפרויקט היישומי שלהן

בשנה ג'. 
"המטרה המרכזית היא להעלות מודעות בנושאי
סביבה וקיימות ולהוות פלטפורמה עבור צעירים

שירצו לקדם את הנושא גם ברשתות החברתיות.
התכנים עוסקים בתחום הקיימות ויהיו מלמדים,

אינטרקטיביים, כייפים, קלילים ומעניינים". 

קישור ל-TIKTOK שלהן

 GreenBiz תוכנית
סוף סמסטר וכבר הגענו למפגש האחרון של תכנית

גרינביז ליזמות ירוקה.
במהלך הסמסטר הסטודנטים שמעו הרצאות

מגוונות ממיטב אנשי המפתח בחברות המובילות
ביותר (סולאראדג', לוריאל פריז, UBQ ועוד), לצד

קבלת כלים מעולם היזמות שסייעו להם בפרויקט
סוף, עליו עבדו בשבועות האחרונים לסמסטר. 

את הסטודנטים ליוו מנטורים, אשר רובם הגדול היו
בוגרי קיימות שנמצאים כיום בעמדות מפתח

בתעשייה כמו רומי דוידור, תאי אלגרבלי, נמרוד
דהן, דניאל רענני, לי רוט ומיכל אדמוני. 

24 סטודנטים | 7 מנטורים | 5 רעיונות מצוינים | 3 שופטים | צוות מנצח אחד! 

הבוגרים שלנו

https://fb.watch/5AzQZdt-Pj/
https://bit.ly/3u31yvw


הדס שגיא פורצת-דרך 
כבר שמעתם עליה עוד מתקופת הלימודים: הבוגרת

שלנו הדס שגיא עובדת כיום בעיריית ת"א-יפו
כרכזת קיימות במרחב דרום-מזרח העיר.

"במהלך השנתיים האחרונות אני מתכללת את
תחום הקיימות בשכונות ומקרבת את התושבים אל

אורח חיים קהילתי ומקיים. במסגרת תפקידי אני
מחברת בין קהילות, ארגונים ויוזמות של תושבים

ומלווה אותם עד לביצוע", שיתפה הדס
בהתרגשות. 

אירוע יום כדור הארץ
לרגל יום כדור הארץ, ארגנו סטודנטים מביה"ס

לקיימות וממדור קיימות של האגודה יום עיון
שנערך בהאנגר בדרום תל-אביב.

נערכו שני פאנלים שעסקו בהבטים שונים של 
קיימות ויעדי הפיתוח של האו"ם.

את המושב הראשון הנחה מר גיא פרוס, מומחה
לערים חכמות, ובו נדונו הבטים שונים של

תחבורה מקיימת ותכנון אורבני.
המושב השני עסק בחדשנות וביזמות ירוקה. 

פרטים נוספים בקישור

אין מילים לתאר את הגאווה שלנו: לפני כמה ימים ביקר סגן ראש העיר ראובן לדיאנסקי להתרשם מהעשייה
המרשימה במרחב.

קישור לפוסט 

יום כדור הארץ

עוד מסלול יוצא לדרך!
איזו התרגשות: הסטודנטים לשנה ג' סגרו 3 שנים של הרפתקאות ירוקות עם הצגת הפרויקט היישומי

שלהם. 

"מתוך 3 שנים, הסטודנטים חוו 15 חודשי קורונה, 3 סגרים, 2 חיסונים ומבצע שומר חומות אחד, התמודדו עם
חל״ת, עם פיטורים, עם מילואים, קשיי קשב וריכוז בזום ומה לא. אבל הצליחו להרים פרויקטים מעורר

השראה, פוסטרים מאלפים ומצגות למשקיעים שמשתתפי תכנית ״הכרישים״ יכולים ללמוד מהם. הסטודנטים
למדו במשך שנה שלמה איך להקים מיזם במו ידם, להיות חברות ייעוץ ולהציע כלי מדיניות למקבלי

ההחלטות. והם הצליחו לייצר תוצרים כה מרשימים", משתפת בהתרגשות רבה ד"ר שירי צמח שמיר. 

בוגרים? סטודנטים?
הצטרפו לקהילת הקיימות שלנו!!!

נציגי מחזורים שונים של בית הספר לקיימות החליטו לקחת את פוטנציאל הקשר בין הסטודנטים
והבוגרים לרמה הבאה: נוצרה קהילה, של הסטודנטים ובוגרים מכל השנים שנועדה להפרות אח את

השנייה! 

מוזמנים להצטרף ולהישאר מחוברים לעשייה הירוקה, לשתף ולקבל תכנים, מידע על אירועים וכנסים,
יוזמות אקטיביסטיות, הזדמנויות תעסוקה, התייעצויות ועוד!!! 

https://www.facebook.com/ladianski/posts/1777269815767926
https://www.linkedin.com/posts/lahav-siada-73a20a19a_how-keter-plastic-company-reduce-their-greenhouse-activity-6793544094066073600-M78j/


בית הספר לקיימות | המרכז הבינתחומי הרצליה | ת.ד. 167 הרצליה 4610101 - ישראל | 09-9527953

הסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם

.
 קישור לקבוצת פייסבוק:

https://www.facebook.com/groups/idcsustainabilityalumnistudents
.

 לינק לשאלון לשמירת מידע:
https://forms.gle/uCEZmHaFSvfTb8HY9

.
פעילויות, אירועים ותכנים יעלו לקבוצת הפייסבוק - אז שווה לכם להצטרף 

הצטרפו אלינו
בית הספר לקיימות - הבינתחומי הרצליה

@idcsustainability

אתר בית הספר לקיימות
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