
 

 

 

קריירות וכישורים לעתיד בתחום המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה 

 ( STEMוהמתמטיקה )
 הטבע -דף קריירה: מדענית חוקרת בתחום הפתרונות מבוססי

היא שמפקחת על הריאיונות וההפקה    European Schoolnet-נערך ביוזמתה ובמימונה של מינהלת הנציבות האירופית למחקר ולחדשנות, ו  NBS. הפיילוט בנושא  STE(A)M IT-ו  NBS Phase 2דף הקריירה הזה פותח כחלק מפרויקטי  
-EPP-612845)הסכם מענק  STE(A)M ITשל פרויקט האיחוד האירופי  ERASMUS+(. העבודה המוצגת במסמך זה קיבלה מימון גם מתוכנית https://www.vo-group.be/en) VO EUROPE, בתמיכת NBSשל דפי הקריירה בנושא 

1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD  בתיאום של ,)European Schoolnet  תוכן מסמך זה הוא באחריותו הבלעדית של המארגן, ואינו מייצג את דעותיו של האיחוד האירופי או .Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency .ואלה אינם נושאים באחריות לשום שימוש אפשרי שעשוי להיעשות במידע הכלול כאן , 

 

 הטבע  - קריירה: מדענית חוקרת בתחום הפתרונות מבוססי דף  

ב חוקרת  כמדענית  עובדת  ואני  בביוטכנולוגיה,  דוקטורט  עם  סביבתית  מהנדסת  בין  –  CIIMAR-אני  תחומי  -מרכז 

  University of Saint Joseph  -(. אני פרופסור אורחת בNBSהטבע )-בתחום הפתרונות מבוססי  –למחקר ימי וסביבתי  

וב סין(  ל  University of Porto  -)מקאו,  הקשורים  פרויקטים  שילבתי  בחיי  מוקדם  בשלב  כבר    NBS-)פורטוגל(. 

- ", "פתרונות מבוססיECOSAN –בהקשרים שונים; לאחרונה הייתי פעילה בפרויקטים "סניטציה אקולוגית ומשולבת 

ו"  ט יותר"  טבע ליצירת עיר מעגלית  -יישום פתרונות מבוססי  –  COST Action CA17133בע למקאו נקייה ובטוחה 

לחינוך  -עתירת הקשורים  פרויקטים  במספר  השתתפתי  כן  כמו  בכירה משאבים."  דירקטוריון  חברת  אני  ולקיימות. 

נשיא ב"איגוד הפורטוגזי הלאומי לגגות ירוקים". יש לי תפקיד פעיל בחינוך -ב"מסדר המהנדסים )אזור הצפון( וסגנית

ל הקשורות  ועיריות  חברות  אגודות,  עם  ובאינטראקציה  פעולות NBS-סביבתי  ולנקיטת  האקלים  שינוי  להפחתת   ,

 התאמה.   

 

 

(, כגון גגות וקירות ירוקים או הקמת אזורים צפים,  NBSטבע )-עבודתי כחוקרת מתמקדת בפיתוח פתרונות מבוססי

ציות ליעדי פיתוח ברי )-כדי לתת מענה לבעיות חברתיות תוך  יעיל במשאבים   SDG). NBSקיימא  גם חוזה שימוש 

מה של שינוי האקלים. בכך כרוכה "עבודה עם הטבע" במספר  לצורך קיימות של טריטוריות וככלים להפחתה ולהתא 

(. אני משלבת מספר  STEMממדים ורכישת בסיס ידע מוצק בתחומי המדעים, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה )

: NBS-תוכניות לבדיקת מודלים עסקיים עבור טכנולוגיות שפותחו באקדמיה. יש לי שלושה קווי פעולה הקשורים ל

חינוך ואינטראקציה עם גופים שונים. אני משתפת פעולה עם מוסדות חינוך, עיריות, חברות ואגודות. מחקר מדעי,  

 העניק לי את הכלים הדרושים להשגת ביצועי שיא במסלול שבו בחרתי עבור עצמי.   STEM-הרקע שלי ב

 

 

קציות של הסביבה והטבע. רציתי לעשות משהו שיהיה טוב  תמיד היה לי עניין בנושאים הקשורים לדינמיקה ולאינטרא

למען החברה, משהו שאוכל לעשותו בהתלהבות ובשמחה. סבתי הראתה לי את תחום הנדסת הסביבה ואת המסלולים  

השונים שאוכל לבחור לאחר סיום לימודיי האקדמיים. מאוחר יותר גיליתי את עולם המחקר המדעי ואת העבודה עם  

טבע. מימשתי את הפוטנציאל שלי על ידי חדשנות, רכישת ידע והנחלתו לאחרים באמצעות שיתוף  -סיפתרונות מבוס

 פעולה והוראה.  

 

 

 (CIIMAR, מדענית חוקרת ופרופסור, Cristina Calheirosכריסטינה קליירוש )

 

 סקירת התפקיד

 

 מה עורר אצלך השראה?

 

 יום עבודה טיפוסי
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 (  STEMוהמתמטיקה )
 הטבע -קרת בתחום הפתרונות מבוססידף קריירה: מדענית חו

יום עבודה טיפוסי שלי מתחיל עם עדכון מול עמיתים וסטודנטים בנוגע לניסויים ולפרויקטים הנמצאים בעיצומם. אני  

טבע,  -איסוף דגימות מהשטח באתרי מחקר, במקומות שבהם מיישמים פתרונות מבוססיעורכת קמפיינים רבים של  

באוניברסיטה, ואני עובדת עם מורים ותלמידים בבתי   NBS-ואני עובדת גם במעבדה. אני מלמדת ומרצה את נושא ה

ועצות מקומיות  ספר יסודיים על התחום הזה. לעיתים קרובות אני מעבירה קורסים לטכנאים שעובדים בעיריות ובמ

נמשכים,  בינלאומיים המשתתפים בפרויקטים  פגישות עם שותפים  כוללות  פעילויותיי האחרות  לציבור הרחב.  וגם 

הקשורות   תנועות  במספר  מעורבת  גם  אני  בינלאומיים.  בכנסים  והשתתפות  המדעית  בספרות  רצופה  התעדכנות 

 נוי האקלים ולנקיטת פעולות התאמה.  כאמצעי להפחתת שי NBSלחינוך לקיימות ולמאמצים להפיץ את 

 

 

לאחר סיום לימודיי בתיכון, לא ידעתי מה לעשות. אך המשיכה שלי לנסות ולהבין את כדור הארץ, את השפעת הפעילות  

סביבה. את הסטאז' שלי  האנושית עליו ואת מה שניתן לעשות כדי למזער או לבטל אותה הביאו אותי ללמוד הנדסת  

(, דבר שאיפשר לי להבין את  Phytoremediationעשיתי בבריטניה בתחום השימוש בצמחים לניקוי קרקעות שזוהמו )

הקונספט של "עבודה עם הטבע", לזהות את הפוטנציאל לחוויות בקנה מידה בינלאומי ואת והכוח הטמון בשיתוף  

דוקטורט שלי בביוטכנולוגיה באוניברסיטה הקתולית של פורטוגל  פעולה ובהחלפת ידע. לאחר מכן השלמתי את ה

פוסט מבוססי-ולמדתי  פתרונות  בנושא  אני  -דוקטורט  שלהם.  ומיחזור  בהם  טיפול  מים,  ניהול  של  בהקשר  טבע 

משתדלת תמיד לעקוב אחר ההתפתחויות העדכניות ביותר במדע ובטכנולוגיה באמצעות רישות והשתתפות בקורסים 

לתרום  ובכנסים מת אוכל  כיצד  ולגלות  הארץ  כדור  על מערכת  הוליסטית  מבט  מנקודת  ליהנות  יכולתי  כך  קדמים. 

תחומי, ותמיד נכללו מדעים, טכנולוגיה, הנדסה  -קיימא. מסלול הקריירה שלי היה בין- לחברה בדרך לעתיד יותר בר

 ( שהיו תמיד נוכחים וקשורים זה לזה. STEMומתמטיקה )

 

 

 הכישורים העיקריים ברמה המקצועית 

ניתוח רצוי שתהיה לכם שליטה מעולה  כישורי  : חשוב לעקוב אחר ההתפתחויות העדכניות בתחום המחקר שלכם. 

 בכלים אנליטיים ובניתוח נתונים. חשיבה קריטית ויכולות פתרון בעיות מעולות גם הן חובה.  

הטבע חייבת להיות גישה מעשית ופרקטית  -למדענים חוקרים בתחום הפתרונות מבוססי  כישורים טכניים והנדסיים:

   לאתגרים היומיומיים שבהם הם צריכים לטפל.  

הטבע, היכולת שלי לספר סיפור עסקי משכנע אפשרה לי לשדרג ולשחזר  -ברמה של יישומי הפתרונות מבוססי  עסקים:

עלי העניין ולמקבלי ההחלטות. כמו כן זכיתי לתעודות ולהוקרה הודות את הפתרונות שלנו, "ולמכור" את הקונספט לב 

 טבע.-לרעיונות שפיתחתי בנוגע ליישומיות של פתרונות מבוססי

ועל    תקשורת:  עבודתי  על  לדבר  כדי  אנשים.  עם  פעולה  משתפים  כאשר  בפתיחות  לנהוג  הוא  להצלחה  המפתח 

 דיבור בפומבי והכתיבה שלי.  התקדמות המחקר שלי, היה עליי גם לשפר את כישורי ה

גם היכולת לנהל נתונים תוך שימוש בגרפיקה ממוחשבת חשובה, במיוחד כאשר עליך לצרף את    טכנולוגיית המידע: 

 הממצאים שלך לדוחות טכניים, לפרסומים שונים ולמשאבים חינוכיים. 

. בנוסף לכך, המחקר שלכם חייב  חשוב לשמור על המוטיבציה של התלמידים, הסטודנטים ואנשי הצוות שלכם  ניהול:

 להיות מתוכנן היטב להשגת התוצאות החזויות תוך ניצול מרבי של המשאבים הזמינים.  

בימינו יש חשיבות רבה להפצה אסטרטגית של המדעים בערוצים השונים )מדיה חברתית, טלוויזיה, עיתונות    שיווק:

מדעית שלכם. יש לעשות זאת באופן שיהיה מכיל, נגיש  וכו'( וברשתות המבוססות כדי לספר לעולם על ההתקדמות ה 

 ומובן לכול.   

 כישורים אישיים וחברתיים: 

 מסלול הלימודים והקריירה

 

 יםהכישורים העיקרי
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הטבע להיות נחושים ובעלי מוטיבציה כדי להתמודד עם  -על חוקרים בתחום הפתרונות מבוססי   מוטיבציה ונחישות:

  כישלונות ולהמשיך להתקדם גם כאשר הדברים אינם מסתדרים בדיוק כמו שציפיתם.

 חשוב להיות פתוחים לתגליות חדשות, ולהשתמש ביצירתיות שלכם כדי לגלות פתרונות חדשניים.  סקרנות ויצירתיות:

 רק באמצעות עבודה בצוות, באופן אתי, ניתן ליישם את הרעיונות שלכם ושל אחרים ולגרום להם לעבוד.    עבודת צוות: 

 תחומי.  -משמעת עצמית ורמת ארגון גבוהה מאוד יאפשרו לכם ליישם עבודה בפורמט בין  משמעת עצמית:

 תוכלו להגיע לפרודוקטיביות רבה ולרמת מחקר גבוהה אם תהיו מחויבים לעבודתכם.  פרודוקטיביות ואחריות:

הטבע עליי להיות פרואקטיבית בחשיבתי ולתכנן פתרונות שיענו על  -כמדענית חוקר בתחום הפתרונות מבוססי  יוזמה:

 (. SDGקיימא )-אתגרים וצרכים חברתיים תוך עמידה ביעדי פיתוח ברי

 

 

ל שירותים  ומתן  בייעוץ  כחוקר;  או  כמרצה  באקדמיה,  לעבוד  יוכל  שלי  הכישורים  עם  בחינוך  אדם  סביבתי;  חינוך 

לקיימות; במגזר הפרטי כמומחה לביוטכנולוגיה והנדסה סביבתית; במגזר הציבורי או הפרטי בנושא ניהול מים, טיפול 

בהיבטי יישום, תפעול ותחזוקה; בעיריות ובמועצות מקומיות    –בפסולת מוצקה ובשימור ושיקום מערכות אקולוגיות  

 טגי הנוגע להפחתת השינוי באקלים ובאסטרטגיות התאמה לשינוי זה.  בנושאים סביבתיים; ובתכנון אסטר

 

 

בין-אם תעבדו במחקר מדעי בתחום הפתרונות מבוססי יהיה עליכם לאמץ גישה  כי "העבודה עם -הטבע,  תחומית 

וברמות ידע ודעות הטבע" דורשת נקודת מבט הוליסטית. מכיוון שכך, האתגר הגדול הוא העיסוק ברקעים מגוונים  

שונות, שכולם מעורבים בפיתוח פתרונות ובבדיקתם. מעבר לכך, העבודה במחקר מדעי היא מאתגרת גם בגלל רמת  

אבל זה גם מה שהופך את העניין לכה מרגש    – חוסר הוודאות הגבוהה בנוגע לתוצאות הניסויים והבדיקות שלכם  

 בעל משמעות. ומרתק. תוכלו להרגיש שאתם תורמים למשהו מועיל ו

 

 

אם אתם מנסים לגלות מה תרצו לעשות אחרי התיכון, באיזה מסלול לימודים להשתלב, עליכם לחפור בתוך הלב  

והמוח שלכם ולנסות לזהות את מה שאתם אוהבים לעשות, מה גורם לכם לסיפוק ומה מלהיב אתכם. כך תוכלו לגלות  

טוב יותר ולהשאיר את חותמכם. היו סקרנים, היו פתוחים, והכי חשוב, דברו עם אנשים    איך אתם יכולים לתרום לעולם

מרקעים שונים. כך תהיה לכם נקודת מבט רחבה ומגוונת על מסלולי הלימוד והקריירה השונים, דבר שינחה אתכם  

ורכם להכיר תחומים  לאורך הדרך. כל שיחה, הרצאה או ביקור שמארגן בית הספר שלכם יכולים להיות הזדמנות עב

ועולמות אחרים ולזכות בתובנות על מה שקורה בעולם.,  אל תפסיקו אף פעם להאמין בחלומות שלכם ולהפוך אותם  

 למציאות. 

 

 

 אפשרויות קריירה

 אתגרים

 העצה שלך לתלמידים

 העצה שלך למורים ולהורים
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נסו עד כמה שאפשר לתת לתלמידים/לילדים שלכם להכיר אנשי מקצוע מגוונים מתחומים שונים, כדי שתהיה להם  

 היכולת לראות את מלוא האופציות שאותן הם יכולים לממש. 

מלאו תפקיד פעיל בזיהוי הפוטנציאל שלהם, תמכו בהם והנחו אותם לאורך כל התהליך, והפיקו מהם את המרב. חוץ  

מזה חשוב לעודד אותם להשקיע בלימודים, בחינוך ובכישורים שלהם. אם רק תתנו להם את ההזדמנות, הם ילמדו 

 ת עצמם טוב יותר ויחושו ביטחון בעתיד שהם בוחרים לעצמם. להכיר א

 

 

 05F6-BCF9-https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10הפרופיל של כריסטינה קליירוש: 

public/calendar-http://ise.usj.edu.mo/events-טבע בנושא המים בערים: -הרצאה לציבור על פתרונות מבוססי

cities-in-water-for-solutions-based-nature-lecture/ 

טבע: -בנושא ערים מעגליות ופתרונות מבוססי COSTמיזם של 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – ים וקידום שירותים למערכת האקולוגית:טבע לניהול מ-פתרונות מבוססי 

-management-water-for-solutions-based-nature-studies/ciimar-https://www.portoprotocol.com/case

promotion-services-ecosystem-nda / 

ANCV  האיגוד הפורטוגזי הלאומי של(Green Roof  :)https://www.greenroofs.pt / 

SEWidening Interdisciplinary Sustainability Education (WI:)http://wiseproject.info / 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION :)

http://passion.civitas.edu.pl/  

Learning (GOALGeoethics Outcomes and Awareness   :)erasmus.eu-https://goal/  

 

 

 

4פרויקט    –של האיחוד האירופי   H2020 במימון תוכנית המחקר והחדשנות, Scientix התרגום נעשה על ידי  Scientix( 

מס'   מענק  101000063הסכם   ) .)European Schoolnet (EUN   באחריותועם הוא  זה  מסמך  של  תוכנו  בתיאום   

דעות הנציבות האירופית ואינו מייצג את  ל(, EC( הבלעדית של המארגן  כל שימוש שייעשה  EC-ואין  על   שום אחריות 

במידע הכלול כאן

.

 

 לפרטים נוספים
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