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החלה בנייתו של משכן אוספי הטבע ע"ש שטיינהרדט

חזור לראשי

בימים אלה החלה בנייתו של משכן אוספי הטבע ע"ש
שטיינהרדט .הבניין ימוקם בצד המזרחי של הקמפוס בסמוך לגן
הזואולוגי ולגן הבוטני .מדובר באחד הפרויקטים הגדולים שידעה
האוניברסיטה בשנים האחרונות .במשכן אוספי הטבע ישוכנו
וישתמרו כחמישה מיליון פריטי אוסף ,המתעדים את המגוון הביולוגי
של ישראל והאזור ואת ההיסטוריה והאבולוציה של האדם שחי בו.
תפקידו של משכן אוספי הטבע יהיה לתעד את העושר הביולוגי של
האזור ,לאפשר לחוקרים מן הארץ ומן העולם לחקור אותו וכן לתרום להשכלת הציבור .לדברי פרופ' תמר דיין
מהמחלקה לזואולוגיה ,המנהלת את אוספי הטבע הלאומיים ,הבנת המערכות האקולוגיות הסובבות את האדם
מהווה את אחד האתגרים המדעיים הגדולים של האלף השלישי ,ואוספי טבע הם אבן יסוד חיונית בפיתוח ידע
מדעי שכזה.
כבר היום מעניקים האוספים תמיכה מדעית למדענים ולתלמידי מחקר מהאוניברסיטה ,למדענים מהארץ ומן
העולם ,וכן לרשויות ממשלתיות שונות .בנוסף ,האוספים משמשים להוראה לכאלף תלמידים בשנה.
פרופ' דיין מציינת כי כל האוספים הם בעלי חשיבות עצומה וערך מדעי רב .במיוחד ציינה שניים ,אשר לדבריה
מלהיבים במיוחד את המבקרים :הראשון הוא "אוסף האנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה ,שכולל מוצגים כמו
האדם המודרני הראשון מחוץ לאפריקה והפרטים הניאנדרטליים הדרומיים ביותר שנמצאו בעולם .האוסף
השני ,הוא נוגע ללב ,שכן הוא מתעד עולם חי שהולך ונעלם – כגון התנין האחרון באזור ,הראם האחרון,
הברדלס ועוד".
לפרויקט חברו מספר גופים :המוזיאון הזואולוגי בפקולטה למדעי החיים ,האוספים האנתרופולוגיים בפקולטה
לרפואה ,המעבדות הביולוגיות של המכון לארכיאולוגיה ,קמפוס טבע וכן אוסף פריטי הצמחים המשומרים
)הרבריום( של הפקולטה למדעי החיים.
התקציב להקמת המשכן הגיע מתרומתו של מייקל שטיינהרדט ,שכיהן בעבר כיו"ר חבר הנאמנים של
האוניברסיטה; וכן מקרן יד הנדיב; מעזבונו של פרופ' היינריך מנדלסון ,אבי שמירת הטבע בישראל; מתמיכה
מיוחדת של הות"ת )הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה( וכן מתמיכתם של משרדי הגנת
הסביבה ,החקלאות ,התיירות והמדע והטכנולוגיה.
"מבחינתנו ",מסכמת פרופ' דיין" ,האתגר העצום היה לאזן בין הצורך לשמור את האוספים על פני שטחים
עצומים שדורשים תנאים יציבים עם הרצון לפתח אותם כתשתית מחקרית ,ויחד עם זאת לאפשר את פתיחתם
גם להוראה אוניברסיטאית וגם לציבור הרחב שצפוי לבוא למשכן בעשרות אלפים".
לפרטים נוספים – היכנסו לאתר אוספי הטבע.
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