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 רקע כללי 

ונמצא על סדר היום הציבורי  ,השיח האקדמי פרץ את גבולות ןהדיון בהקשרים שונים של קיימות, מזמ

האחרון,  לוות את העולם החל מהמשבר הכלכליהחברתיות המדבר המשתלב עם התמורות . הכללי

( כסוגיה Sustainabilityהקיימות״ )"מזוהה  ,באופן מסורתידרך המחאה והחברתית ועד ימים אלו. 

״איכות הסביבה״, שימור משאבי לשמירה על  המוגבלעיסוק לומתקשרת אצל רבים בלבד, אקולוגית 

בנוגע המוצא של קורס זה היא שאין מקום להגביל את השיח  אנרגיה ירוקה וכד׳. נקודתהפקת טבע, 

-״כלכלה״ -תחת השילוש ,עיסוק בקיימות ,כמו גם .בלבד םסביבתיי-לקיימות להקשרים אקולוגיים

של עם מגוון ההיבטים  אחד שאינה עולה בקנהמציג תפיסה  ,)ואלי גם ״תרבות״( חברה״-״סביבה״

בתקשורת הפופולארית, מערכת  ומגוונים כגון: בהקשרים רחביםשהטיפול בו  מתבצע  ,שטח מרתק זה

החינוך )שיעורים בקיימות למשל(, המערכת המוניציפאלית )מרכזי קיימות עירוניים/שכונתיים( ועוד. 

ביטוי לכך בהקשרים שונים לרבות:  קיימות, וניתן למצואה שטחימ אינו מודרכמובן שגם העולם העסקי 

 דיווחית הסביבה, אחריות למשאבי טבע, אימוץ גישה מקיימת, פיתוח בר קיימא טיפול בסוגיות של איכו

בכל תחומי  תבאימוץ אסטרטגיוקיימות של היא שילוב תפיסה  ,גולת הכותרת בעניין זה ות ועוד.קיימ

ובוודאי שגם מנהלי העתיד, אינם יכולים להרשות לעצמם מצב בו הם  ,פעילות הארגון,  ומנהלים כיום

 אינם בקיאים בנושא הקיימות על הקשריו השונים.

 

 :ומטרותיותיאור הקורס 

באמצעות טיפול בסוגיות  ,״קיימות״ עם יםהיא להפגיש את הסטודנט של הקורס,המרכזית המטרה 

נעסוק בקיימות  ,. בחלקו הראשון של הקורסזהוהמגוונים של נושא רחב  מרכזייםו ההנוגעות להיבטי

נעבור  ,ימינו. בהמשךחות המחשבה הכלכלית בהתפתלבין  בינו הגומלין יחסיו ,כלכליתמנקודת מבט 

 סביבההבין ל היחסים בין האדם במערכות המשמשת בסיס לטיפול ,אקולוגיתבקיימות כגישה לעסוק 

עיקרון קיימות יכולה )וצריכה!( להוות  נבחן כיצד ,. בחלקו השלישי של הקורספועל אהגלובלית בה הו

חשפו י ,במהלך הקורס מגוונים.ועבור עסקים וארגונים שונים  ,אסטרטגיה עסקיתביסוס ב מנחה

פילוסופיות ועוד. כל  ,תכלכליות, אקולוגיות, עסקיות, חברתיות, אסטרטגיו: הסטודנטים לסוגיות מגוונות

שבוודאי ילווה אותם לאורך חייהם  ,רחבה בתחוםד הבנה העתילמנהלי  להקנות במטרהזאת, 

 המקצועיים.
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 : שיטת הלימוד

 בו רכיב משמעותי של ״חיבור לשטח״אף על פי שמדובר בקורס בעל מרכיבים תיאורטיים, יהיה 

סיורים, הרצאות אורח ולימוד ממקרים. כמו כן, אופן הלימוד בקורס לא יוגבל למסורת של  :באמצעות

״הקשבה למרצה וקריאה בבית״, אלא הסטודנטים ״יופעלו״ באמצעים שונים לרבות דיונים מונחים, 

להרצאות, וקריאה חומרים רלוונטיים, יכלול  ףבנוסהאישיות ועוד.  םשיתוף בהתנסויותיה ,סדנאות

סיורים והתנסויות בשטח )מועדים מדויקים ימסרו בתחילת הסמסטר(,  ח,רס )גם(  הרצאות אורהקו

בנוסף, כל יוזמה מצד הסטודנטים, שבכוחה  .(Case Studyוחקר מקרים ) ,דיונים מונחים בכיתה

ודות בונוס תתקבל בברכה ותוכל לזכות הסטודנטים בנק ,להעשיר ולגוון את הידע של משתתפי הקורס

 .( לציון הסופיו הרכב הציון לעיל)רא

 

 :  דרישות הקורס והרכב הציון

: חלקו העיקרי יורכב בעיקר משאלות סגורות )אמריקאיות( ומעט שאלות מבחן סיום - %07 .1

 פתוחות קצרות.

שיתקיים באחד מימי   ״רוך"אהבנוגע לסיור ( רפלקציה-)חיבור התייחסות בכתב - %51 .2

א יאוחר מתחילת ״תקופת השיעור השני ובכל מקרה, לעד )מועד מדויק יימסר חמישי 

 –מועד ההגשה  לא ניתן להגיש התייחסות בכתב מבלי ליטול חלק בסיור זה. .(השינויים״

)בעיקרון מה מוצדקת בהם יינתן אישור מראש להיעדרות  במקרים שבוע מקיום הסיור. דע

 באמצעות , תינתן אפשרות להשלמת הנק ,בתקנון הבחינות( ״מניעה חמורהשמוגדר כ״

 ני הכיתה.הצגת נושא כלשהו בפמטלה חליפית רלוונטית לנושא הסיור או 

, וכדי לכתוב כמובן רצאות האורחלהבנוגע ( רפלקציה-)חיבור קצר התייחסות בכתב -  %10 .3

עד השיעור השני ובכל מקרה, לא  יימסר מדויק)מועד  שיש להיות נוכחים בהרצאה עצמה 

 .אורחההרצאת משבוע  עד –. מועד הגשה יאוחר מתחילת ״תקופת השינויים״(

דיונים מונחים  2 ההרצאות יתקיימו )לפחות( במהלך. ים מונחה/ים/השתתפות בדיון -  %5 .4

(Panel Discussions). צורך אין בד״כ ) והתרומה לדיון להשתתפות  בהתאםיוענק ניקוד ה

סרטונים, כתבות מעיתונים וכד׳( הרלוונטי כגון: ועיקר החומר ) ,להתכונן לדיון טרם השיעור

הדיון  לנושאיהסטודנטים את יעשה מאמץ לחשוף  יחד עם זאת,יוצג במהלך ההרצאה. 

 רם ההרצאה.טמספר ימים החומרים הרלוונטיים( ו)

הנוכחות לכשעצמה אינה מהווה כעיקרון )כלומר  ומומלצת מאוד )תמיד!( רצויה :נוכחות .5

נקודות בונוס לציון עבור נוכחות קבועה,  3אך ניתן לקבל  עד  בציון הסופי להמשוקלרכיב 

מעבר להשפעתה  פעילה ו"חיובית" )כלומר תרומה לדיונים בכיתה(. בנוסף מדגיש כי 

תקטנה באופן  ,״הרגילה״ על הידע והבנת החומר הכלול בבחינה, היעדרויות תכופות

ונטילת חלק בדיונים  ,משמעותי את יכולת צבירת הנק׳ בגין התייחסות בכתב לסיורים

 הכיתתיים.

נק' או  5במקרים מסויימים ניתן יהיה  או לקבל בונוס של עד : טקמיני פרויי - יוזמה אישית .6

קיימות בעסק קטן או  לפרוייקט ייעוץ קצר בנושאי ניהולהחליף חלק מהמטלות בביצוע 

 .ניתן לבצע את המיני פרוייקט בזוגות או בשלשות. בינוני

 

 ניתן לקבל  נקודות בונוס נק' גם עבור נוכחות פעילה וחיובית וגם עבור ביצוע מיני פרוייקט.* 

ת בונוסים מכל סוג לולא ניתן לעבור אותו באמצעות קב ,100 א** הציון המירבי בקורס הו

 .וכד'( שהוא )נוכחות, מיני פרוייקט השתתפות בציונים

 . 

. 
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