
בית הספר לקיימות ושינויי אקלים 
על-שם גולדמן זוננפלד



המין האנושי ניצב בפני השלכותיו של 
משבר האקלים העולמי – הפשרת כיפות 

הקרח בקטבים, עליית מפלס 
האוקיינוסים, טמפרטורות 

שהולכות ועולות ואירועי מזג 
אוויר קיצוני תכופים יותר מתמיד. 
אם נמשיך בדרך הזו, חייהם של 
יותר ויותר אנשים ברחבי העולם 

יושפעו מבצורת, שיטפונות, מחלות ורעב. 
שינויי האקלים מהווים איום לחיים על פני כדור 

הארץ כפי שאנחנו מכירים אותם היום.

שינויי האקלים הם איום 
לחיים על פני כדור הארץ 

כפי שהיכרנו עד כה
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שינויי אקלים, קיימות,
ומשימתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במשך יותר מחמישים שנה, הובילה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב חזון 
המשלב מצוינות אקדמית עם מחויבות לנגישות רחבה להשכלה 

הגבוהה, ושילוב של השאיפה לחדשנות ויזמות עם מחויבות לחברה 
ולהשפעה על הסביבה.

ב-2021, בתגובה למשבר העולמי המתרחב בתחום הסביבה, הקימה 
האוניברסיטה את בית הספר הראשון בישראל המתמקד בשינויי 

אקלים. בית הספר הבין-פקולטי לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן 
זוננפלד מתבסס על הניסיון המחקרי 
והידע איך לשגשג במדבר, שהצטברו 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וממנף אותם 
לפתרונות ממשיים הרלוונטיים לאנשים 

בכל רחבי העולם.

מתוך הכרה במציאות הנוכחית של משבר 
האקלים ובאתגרים הסוציו-אקולוגיים 
הקשורים בו, מאמץ בית הספר גישה 

בין-דיסציפלינרית של פתרונות בני-קיימא 
לבעיות המורכבות. באמצעות מחקר, 

חינוך, שותפות ומעורבות חברתית, אנו רותמים את הניסיון הייחודי 
שהצטבר בכל רחבי האוניברסיטה שלנו, על מנת להתמודד בדרכים 

אינטגרטיביות ואפקטיביות עם סוגיות כמו אובדן מגוון ביולוגי, חלוקה 
לא הוגנת של משאבים ואנרגיה בת-קיימא.

בית הספר מתבסס על 
הניסיון המחקרי והידע איך 
לשגשג במדבר, שהצטברו 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
וממנף אותם לפתרונות 

ממשיים הרלוונטיים לאנשים 
בכל רחבי העולם
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משנים את פני המחקר והלימוד של 
שינויי אקלים וקיימות

בית הספר מקדם באופן פעיל 
שיתוף פעולה בין-מחלקתי 

כדי לייצר פתרונות רבי-
השפעה לצרכים הבוערים 

ביותר של הדור שלנו

פיתוח פתרונות מעשיים לאתגרים שמציבים בפנינו שינויי האקלים 
העולמיים, דורש התבוננות בקנה מידה רחב ושילוב של תחומי מחקר 

ולימוד שונים. נדרש שיתוף פעולה בין מומחים ויכולת לחשוב מחוץ 
לקופסה על מנת לחדש ולהתאים גישות 

מקומיות לפתרונות גלובליים. 

בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש 
גולדמן זוננפלד נשען על הידע והמומחיות 

של יותר מ-150 מעבדות מחקר ושל מרכזי 
מחקר ומחלקות רבות בשלושת הקמפוסים 

של האוניברסיטה, ומאפשר שילוב רב-תחומי 
של חוקרים ותוכניות מחקר. בית הספר מקדם באופן פעיל שיתוף 

פעולה בין-מחלקתי כדי לייצר פתרונות רבי-השפעה לצרכים הבוערים 
ביותר של הדור שלנו. 

חזונו של בית הספר הוא להיות מרכז עולמי מוביל בחקר טכנולוגיות 
המאפשרות חיים בני-קיימא בסביבה מדברית, חמה ויבשה, ובאקלים 

צחיח, בין היתר באמצעות עידוד המסחור של טכנולוגיות הקשורות 
בקיימות, שפותחו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בית הספר מהווה 

בית לשיתופי פעולה בין חוקרים מהמעבדות יחד עם חוקרים ממדעי 
החברה, לטובת פיתוח יוזמות יישומיות ואינטגרטיביות להתמודדות עם 

השלכות שינויי האקלים.
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 פתרונות אמיתיים
לבעיות אמיתיות

מים
מחסור במים גורם לבצורת ולרעב, וכן לחוסר יציבות 
פוליטית. מחקר רב-תחומי של מדעני האוניברסיטה 
מציע פתרונות יישומיים להבטחת מקורות מים בני-
קיימא, תוך ניצול טכנולוגיות חדשות ומתקדמות על 

מנת לספק מים לשתייה, לחקלאות ולשימוש תעשייתי 
באמצעות תהליכי התפלה והשבחת מים.

ן תזונתי ביטחו
בשל המחסור ההולך וגובר באדמות ראויות לעיבוד 

ותהליך מואץ של גידול אוכלוסין, יותר ויותר מתושבי 
כדור הארץ חיים בסביבה דלת משאבים. ביטחון 

תזונתי לדורות הבאים תלוי בפיתוח חקלאות בת-קיימא 
באזורים צחיחים. במשך עשורים, חוקרי האוניברסיטה 

היו החלוצים בשימוש במים מליחים לגידול יבולים 
מגוונים, והתאימו סוגים שונים של גידולים למאכל 

לאקלים המדבר. פיתוחים ראויים לציון מהזמן האחרון 
כוללים מהפך בגידול גפנים בכרמים בלב המדבר, 
ומערכות לגידול דגים כדי לתמוך בחקלאות ימית 

במדבר.

אקלים מתחמם
עם ההתחממות הגלובלית, יותר ויותר אנשים 

חווים טמפרטורות גבוהות באופן שגרתי. חוקרים 
באוניברסיטה מטפלים באתגרים שונים שההתחממות 

הגלובלית מציבה, לדוגמה באמצעות פיתוח שיטות 
בנייה וחומרי בנייה מתקדמים המתאימים לחום ולשמש 

במדבר.
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בריאות הציבור
מאז הקמתה, מתמקדת הפקולטה למדעי הבריאות 

באוניברסיטת בן-גוריון בחולים ובסביבתם. תובנות 
וגילויים מחקריים על הגנטיקה של האוכלוסייה ועל 

השפעת החום והאבק על בריאות האדם, שיפרו את 
הטיפול בחולים, קידמו את המחקר הרפואי והעשירו 
את מדיניות בריאות הציבור בישראל וברחבי העולם.

אנרגיה נקייה
האנושות חייבת להפחית את התלות שלה בדלק מזהם 
)פחם, גז טבעי ונפט( ולפתח מקורות חדשים לאנרגיה 

נקייה כדי למנוע שינויי אקלים בלתי הפיכים. חוקרים 
באוניברסיטה חקרו טכנולוגיות רבות לדלקים חלופיים 
בקנה מידה משתנה, מאטומים ועד למערכות גדולות. 

מחקרים שעוסקים באנרגיה סולארית, בדלק ביולוגי 
ובננו-חומרים חדשניים כבר הובילו לפיתוחים שיפחיתו 

את התלות שלנו בדלק מזהם. בנוסף, מחקר רב-תחומי 
העוסק בערים חכמות, המסתמך על היכולות המוכחות 

של האוניברסיטה בתחומי בינה מלאכותית ולמידת 
מכונה, כבר מוביל לחיסכון גדול בצריכת אנרגיה.

צדק חברתי
פיתוח בר-קיימא, במיוחד בסביבה דלת משאבים, אינו 

אפשרי בלי חלוקה הוגנת של המשאבים הללו. החוקרים 
שלנו תורמים בצורה אקטיבית לגיבוש המדיניות 

הלאומית במגוון סוגיות הקשורות בקיימות, ושיתוף 
הפעולה בין חוקרים ממדעי החברה, עם החוקרים 

ממעבדות המדעים המדויקים, מבטיח את השפעת 
המחקר שלנו על החברה. לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

יש ניסיון מוכח בטיפוח ובעידוד מנהיגות חברתית 
ויזמות, ובשיתוף הקהילה – הקרובה והרחוקה – 

בהשגת המטרות של עבודתנו.

ביטחון תזונתי לדורות 
הבאים תלוי בפיתוח 
חקלאות בת-קיימא 

באזורים צחיחים
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מכשירים את הדור הבא של 
המומחים לשינויי אקלים

בית הספר מציע לסטודנטים מישראל ומחו"ל מגוון מסלולי 
לימוד לתואר ראשון ולתארים מתקדמים, המבוססים על גישה 
רב-תחומית ואינטגרטיבית. הוא מספק לסטודנטים מגוון רחב 

של כלים לפיתוח ולקידום פתרונות מעשיים ובני-קיימא לשינויי 
אקלים עולמיים, ומסגרת מחקר בינלאומית המשלבת מגוון 

פרספקטיבות של תחומי המחקר השונים.

בית הספר מכין את בוגריו לתפוס עמדות מפתח במדע, 
בתכנון, במדיניות, בניהול ובכלכלה בתחומים של קיימות והגנת 

הסביבה.

קות אקדמיות   פקולטות ומחל
הקשורות לבית הספר

הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לכלכלה / המחלקה 

לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי / המחלקה 
לחינוך / המחלקה לפוליטיקה וממשל / 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה 

/ המחלקה למדעי החיים / המחלקה 
לכימיה / המחלקה למדעי המחשב
המחלקה למתמטיקה / המחלקה 

לפיזיקה

הפקולטה למדעי ההנדסה
המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית 
/ היחידה להנדסת אנרגיה / המחלקה 
להנדסת חומרים / המחלקה להנדסת 
מכונות / המחלקה להנדסת תעשייה 

וניהול
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בית הספר מספק 
לבוגריו כלים להצלחה 

בהתמודדות עם אתגרי 
המאה ה-21

המכונים לחקר המדבר
ע"ש יעקב בלאושטיין

המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה 
של אזורים צחיחים ע"ש שוחרי 

האוניברסיטה בצרפת / מכון צוקרברג 
לחקר המים / מכון שוויצריה לחקר 
אנרגיה וסביבה של אזורים צחיחים

/ בית הספר הבינלאומי ללימודי מדבר 
ע"ש אלברט כץ

הפקולטה למדעי הבריאות
המחלקה למדיניות וניהול מערכות 

בריאות / בית הספר למקצועות 
הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי

/ בית הספר לבריאות הציבור

 הפקולטה לניהול ע"ש 
גילפורד גלייזר

המחלקה לניהול מלונאות ותיירות
/ המחלקה לניהול / המחלקה 

למדיניות ציבורית
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לאוניברסיטת בן-גוריון היסטוריה ארוכה של שיתופי פעולה מוצלחים 
עם התעשייה, הממשלה והקהילה, לטובת פיתוח פתרונות לבעיות 

בזמן אמת. הרוח היזמית שלנו והאקוסיסטם המפותח שבו אנו 
פועלים, הכולל את רובע החדשנות בבאר-שבע, תומכים בסביבה 

ייחודית משתפת, שבה עסקים מקומיים ובינלאומיים הופכים מחקר 
אקדמי מתקדם ליישומים חשובים לעולם של היום. אין זה מפתיע 

שישראל היא המדינה היחידה בעולם שפתרה את בעיית מאגרי המים; 
שמצליחה לתת מענה להשפעות המדבור ולהגדיל את הייצור באזורים 

הצחיחים שלה.

בנוסף על מציאת פתרונות בני-קיימא למשבר האקלים, בית הספר 
לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד תומך בפיתוח הצעות 

למדיניות ברמה המקומית והארצית; מטפח יוזמות למענה לאתגרי 
הסביבה בהווה ובעתיד, ומעצים את הרשויות המקומיות בנגב לטובת 

אימוץ התנהגויות בנות-קיימא. באמצעות שיתופי הפעולה שלנו עם 
כל הסקטורים בחברה, מקדם בית הספר מדיניות זו, וממלא תפקיד 

מרכזי בהצבת מטרות של שמירה על הסביבה, הן במדינה והן בזירה 
הבינלאומית.

מעורבות חברתית היא ערך מרכזי באוניברסיטת בן-גוריון מאז 
היווסדה. אנחנו חולקים את הידע והמומחיות שלנו באקולוגיה 

מדברית, באנרגיה נקייה ובנושאים רבים נוספים, עם הקהילות בנגב –
באמצעות תוכניות העשרה חינוכיות בבתי ספר, וסדנאות והרצאות 
המוכוונות לקהל הרחב. אנו מעורבים בקהילה באמצעות פרויקטים 

משותפים עם ארגונים ללא כוונת רווח, החל מניהול משאבים 
והקצאות של מרכזי מחזור ובריאות, ועד העצמת אזרחים בעיצוב 

סביבה הוגנת יותר, צודקת ובת-קיימא בנגב. 

מרחיבים את ההשפעה המקומית והגלובלית
באמצעות מעורבות חברתית ושיתופי פעולה
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לאוניברסיטת בן-גוריון היסטוריה 
ארוכה של שיתופי פעולה 

מוצלחים עם התעשייה, הממשלה 
והקהילה, לטובת פיתוח פתרונות 

לבעיות בזמן אמת

11



מחקר

חינוך

קהילה

שיתופי פעולה עם 
רשויות מקומיות בנגב 

ועם ארגונים קהילתיים, 
ותמיכה כלכלית בתוכניות 

לימוד לבתי הספר בנגב

תשומות

מימון של מחקרים, 
סדנאות לחוקרים 

וקבוצות עבודה; גיוס 
של חברי סגל וחוקרים 
מובילים בתחום שינויי 

אקלים, עם תחומי עניין 
בין-תחומיים

הקמת יחידות אקדמיות 
ותוכניות לתארים 

חוצי-דיסציפלינות – 
לתואר ראשון ולתארים 

מתקדמים – שמתמקדים 
בתחומי קיימות

העצמת אזרחים וגופי 
ממשל מקומיים לטובת 

השפעה רחבה יותר של 
גישות בנות-קיימא

תוצרים

פיתוח טכנולוגיות 
חדשניות בתחום הקיימות

הרחבת מגוון האפשרויות 
לחינוך אינטגרטיבי ברמה 

גבוהה במדעי הסביבה 
והקיימות, על מנת להגדיל 

משמעותית את מספרי 
הסטודנטים מישראל 

ומחו"ל
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תיאוריה של שינוי
הקמת בית הספר לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד וצמיחתו 
הוא תהליך אסטרטגי הדרגתי, שיוביל לתוצאות בעלות השפעה הולכת 

וגדלה – בנגב, בישראל וברחבי העולם.

הטמעת מדיניות 
מוניציפלית והתנהגות 

אזרחית הפועלות למען 
עתיד חכם וירוק יותר 

בנגב

תוצאות
בטווח הבינוני

הקמת סטרט-אפים 
ומסחור טכנולוגיות 

בתחום הקיימות, בשיתוף 
פעולה עם סטרט-

אפים טכנולוגיים ברובע 
החדשנות בבאר-שבע

כינון מרכז אקדמי 
בינלאומי לחינוך ומחקר 

בתחום הקיימות

יישום תוכניות ומדיניות 
המקדמות פתרונות 

בני-קיימא אינטגרטיביים 
בישראל וברחבי העולם

תוצאות
ארוכות טווח

יישום טכנולוגיות בנות-
קיימא בישראל וברחבי 

העולם

הכשרת חוקרים ואנשי 
מקצוע לעמדות השפעה 

בישראל וברחבי העולם 
בתחומים הנוגעים 

לקיימות 

פתרונות לאתגרי 
שינויי האקלים 
בתחומי מים, 

אנרגיה, תשתיות, 
בריאות הציבור 
וצדק חברתי –
למען תושבי 
הנגב, אזרחי 
ישראל והעולם

השפעה
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מזמינה שותפים ותומכים

למשימה שהצבנו לנו – לחולל שינוי
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הצבנו לנו למטרה למצוא 

פתרונות להשפעות שינויי האקלים, וזאת מתוך כורח 
המציאות. במשך חמישה עשורים למדנו איך לשגשג במדבר 

באמצעות מחקרים חדשניים וגישה יישומית. שיתופי הפעולה 
שלנו עם גורמים שונים מאפשרים לניסיון ולידע שהצטברו 

אצלנו להפוך לפתרונות אמיתיים לבעיות הקריטיות ששינויי 
האקלים מציבים בפנינו היום.

אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ולסייע לנו 
לעצב עתיד בר-קיימא עבור כולנו.

sscc@bgu.ac.il צרו עמנו קשר 
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על אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת המחקר הצומחת 

ביותר בישראל, היא מרכז של חדשנות, גיוון והכללה. בלב רובע 
חדשנות משגשג, האוניברסיטה מושכת אליה חברות בינלאומיות 
מובילות, הממנפות את מומחיותה של האוניברסיטה בטכנולוגיות 

המותאמות לחיים במדבר, טכנולוגיות סייבר וטכנולוגיות לעולם 
הרפואה – למחקר ופיתוח חדשניים.

מיקומנו במדבר, והאמונה שתרבות של שיתוף פעולה וגישור 
בין דיסציפלינות הם קריטיים להצלחת המחקר, נותנים את 

הרוח הגבית במטרתנו לחשוף, ליצור ולפתח פתרונות לאתגרים 
משתנים, ולפרוץ את גבולות הידע.

בקצרה
יותר מ-20,000 סטודנטים • יותר מ-800 חברי סגל אקדמי בכיר 
• 3 קמפוסים: בבאר-שבע, שדה בוקר ואילת • 6 פקולטות: מדעי 

הרוח והחברה, מדעי הבריאות, מדעי ההנדסה, מדעי הטבע, 
ניהול, וחקר המדבר • 12 בתי ספר • 6 בתי חולים מסונפים.
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