
an Associate Professor (2004) and Full 
Professor (2015). During this time, 
she also taught in the Open University, 
David Yellin College of Education, the 
University of Haifa, Judea and Samaria 
College, and Jordan Valley College. As 
a senior faculty member in Ben-Gurion 
University, she served as the Faculty 
of Humanities and Social Sciences’ 
representative to the Faculty of Sciences 
and to the Jacob Balustein Institutes 
for Desert Research, as a member of 
the Green Campus committee, and 
as the university’s coordinator of the 
Arava-BGU Environmental Studies 
Program. She also served as Chair of the 

Department of Geography and Environmental Development 
(2010–2014), Vice-President of the Israeli Geographical 
Association (2007–2009), Vice-Chair of the Israel Society of 
Ecology and Environmental Sciences (2010–2012), and finally 
the Chair of the latter (2012–2014).

Pua also played significant roles outside academia, 
demonstrating her passion to make an impact beyond the ivory 
tower. The Ministry of Environmental Protection appointed her 
a member of the steering committee for planning, managing 
and conserving the Long Term Ecological Research station 
in Nizzanim Nature Reserve (where she was later the chief 
scientist). She was also the academic representative in the 
steering committee for the planning and conservation of 
nature reserves and parks, and a member of the national 
steering committee for designing the national biodiversity 
monitoring programme. She served as a consultant on forest fire 
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Prof. Pua Bar (Kutiel) has been a leading 
figure in Israeli ecology during the past 
four decades. Upon her retirement, it is 
an honour, a privilege, and a pleasure to 
edit this Special Issue to celebrate her 
career. Her scientific career launched in 
1975, upon beginning her MSc studies, 
and has continued full steam ahead in 
ever-growing vigour. A former student 
of two “old masters” of Israeli botany 
and ecology, the late Professors Avinoam 
Danin (MSc advisor, 1975–1977) 
and Imanuel Noy-Meir (PhD advisor, 
1977–1984), she has since earned a 
rightful place in the list of the following 
generation’s masters.

Pua’s MSc thesis ("The interrelations between soil and 
vegetation at the coastal sand dunes near Caesarea, Israel") 
and PhD thesis ("Competition between annual plants along 
a soil depth gradient") encompass what would eventually 
become the guiding line of her scientific research: plant-
water-soil interactions, vegetation science, and coastal sand 
dunes. Although she would later expand into new and no less 
exciting territories – such as disturbance ecology (by fire, 
urbanisation, grazing, invasions and recreation, to name a few), 
ecosystem management and restoration, ecosystem services, 
and economical ecology – sand dune ecology remained her first 
and foremost fascination.

Launching what would become a prolific independent 
career, Pua spent five years in the Technion and twelve years 
in Bar-Ilan University, before finally settling down in Ben-
Gurion University of the Negev (2001), where she became 



management for the Keren Kayemeth LeIisrael and the Nature 
and Parks Authority, and on sand dune stabilisation, forest 
management and wildfire prevention for the Qinghai Forestry 
Department (China). She still serves as a senior consultant for 
dune ecosystem management and restoration, and for invasive 
plant management, for the Nature and Parks Authority. 

Her academic biography is full of achievement. She was 
an advisor of over 50 students (some of whom for multiple 
degrees), published 43 peer-reviewed book chapters and over 
100 peer-reviewed journal articles. Her reputation precedes 
her, bringing invitations for plenary lectures and seminars in 
Germany, the USA, Japan, China, Canada, France, Spain, Italy, 
Croatia, Romania and Turkey. The avid traveller and outgoing 
person she is, Pua enjoys these trips very much. Undoubtedly, 
a minor nuisance such as retirement will not prevent her to 
publish, speak and travel, as long as the good health we all wish 
her shall allow.

Of course, these achievements tell only part of the story. 
In Pua’s case, her vibrant, outgoing, and caring attitude is 
integral to any overview of her career. Putting it frankly (as Pua 
often does), one will find it nearly impossible to overlook her 
presence. This is probably one key to her success and influence. 
Her spirit is a magnet to the young and enthusiastic. Her 
knowledgeable, opinionated, and articulate speaking ensures 
that her arguments are heard, usually followed by in-depth 
discussions and implementations. Pua has the talent of seeing 
the potential in people and then realise it, making her not just 
a teacher or advisor but a mentor, and for many of her former 
students, also a friend. She very rarely gave up on anyone. 
The impressive number of students she mentored over the 
years reflects on her personality not less than on her academic 
capabilities. Although she will probably not be seen as often in 
the university’s corridors in the upcoming years, her influence 
on her many students, colleagues and friends, as well as on 
Israeli ecology, will remain for many years.

Compiling this Special Issue was simultaneously an easy and 
a difficult task. Easy, because Pua is an ecological polymath, so 
an inclusive approach could be employed, and because almost 
every invitation to contribute was shortly followed by a positive 

warm-hearted response. Difficult, because selecting the invitees 
was a tough decision, and because the connecting strands 
linking the contributions that reflect her varied interests had to 
be finely tailored. Although my initial intention was to compile a 
collection of scientific papers, it soon became clear that pressing 
time was a formidable foe (a global pandemic did not help). It 
also seemed strange that a Special Issue dedicated to Pua would 
include papers by others. Despite her over-reaching activities 
and broad interests, how would this issue be about her? At this 
point, dear Helena Zhevelev suggested that a collection of her 
students and colleagues would contribute short pieces with a 
more heartfelt and personal viewpoint on her persona. This 
solution – I hope – better reflects Pua’s personality and influence 
on people in addition to her scientific work, as is appropriate for 
this lover of nature and people. I am grateful to Helena for this 
brilliant idea, stemming from her own friendship with Pua. You 
will find these pieces in the following pages to this editorial.

All contributors to this Special Issue expressed their deepest 
appreciation to Pua, both as a scientist and as a person, and 
mentioned how much they owe her personally (myself included). 
I think this stands as another testament of Pua’s influence on 
science and scientists. I would like to take the opportunity to 
apologise to anyone who was not invited to contribute to this 
Special Issue. I am afraid that encompassing all her scientific 
interests and academic relations would have easily yielded a 
number of invitations and contributions beyond my capabilities 
as a beginner-level editor. Instead, I hope that this Special Issue 
provides the readers with a taste of the many themes and people 
Pua has touched in her career. With the risk of averting to poetry 
(another one of Pua’s loves), I should say that this Special Issue 
intends to be like the person it celebrates: a humble façade to a 
magnificent career and an incredible scholar and friend.

Finally, I wish to thank all the people who contributed to this 
Special Issue. Roni Blushtein-Livnon (BGU) encouraged me to 
edit this Special Issue, not that much persuasion was required. 
Helena Zhevelev (Bar-Ilan University) suggested adding the 
personal short stories and suggested some contributors. Of 
course, I am grateful to all the contributors and reviewers, 
although the latter’s names shall remain anonymous.



פרופ'	פועה	בר
י'	קטרה

המחלקה	לגאוגרפיה	ולפיתוח	סביבתי,	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב

מחקר  תלמידי  מ-50  למעלה  כך  על  ויעידו  הגאו-אקולוגיה,  בתחום 
עבודתם  את  שהשלימו  ולבתר-דוקטורט  שלישי  לתואר  שני,  לתואר 
הנדסה,  לביולוגיה,  מהמחלקות  מחקר  תלמידי  בהנחייתה.  המחקרית 
גאוגרפיה וממחלקות נוספות פונים אליה, מאמצים את רעיונותיה ואת 
האינדיבידואלית  בדרכם  להתפתח  וממשיכים  שלה,  המחקר  שיטות 

במסגרות אקדמיות ומחוצה להן.
פועה זכתה להערכה רבה כמרצה מצטיינת, דבר שבא לידי ביטוי 
מגוון  מלמדת  היא  השנים.  במרוצת  לה  שהוענקו  רבים  בפרסים 
קורסים  ועד  מבוא  מקורסי  האקולוגיה,  בתחום  קורסים  של  מרשים 
כביוגאוגרפיה, יישומים אקולוגיים בגאוגרפיה ושימור וניהול שטחים 
פתוחים. לקורסי הקמפוס שהיא מלמדת אין מקבילה ידועה בעולם, והם 
בפרט.  לגאוגרפיה  ובמחלקה  בכלל  באוניברסיטה  דגל  קורסי  בבחינת 
בקורסים אלה שוהים הסטודנטים בשטח ימים אחדים, עורכים תצפיות 
וניסויים מקוריים, ולבסוף כותבים עבודה מדעית מקורית. התנסות לא 
שגרתית זו לתלמידי הקורס מחייבת את המרצה להשקעה מרובה. נוסף 
להוראת סטודנטים באוניברסיטה, פועה מעורבת גם בחינוך ובהוראה 

של תלמידי תיכון ושל מורים לביולוגיה במסגרות ייעודיות שונות. 
ובהוראה  במחקר  לגאוגרפיה  במחלקה  חותמה  את  הטביעה  פועה 
למוסד  סגל  חברת  של  לתרומתה  ומופת  דוגמה  משמשת  היא  כאחד. 
אקדמי בתפוקות מחקר, ולא פחות מכך גם בהקניית ידע לדור העתיד. 

פועה	)למטה	מימין,	בשמלה(	וצוות	המחלקה	עם	בוגרי	שנת	תשע"ז

בשנת  בן-גוריון  באוניברסיטת  לגאוגרפיה  למחלקה  הצטרפה  פועה 
המתמחה  כאקולוגית  ובעולם  בארץ  נודעה  עת  באותה  עוד   .2001
בתגובות של מערכות אקולוגיות לשינויים סביבתיים טבעיים, ובעיקר 
לשינויים הנגרמים בידי אדם כגון שרפות, התפשטות מינים פולשים, 
קיטוע ועיור. לנוכח התרחישים של שינויי אקלים ושל גידול מואץ הן 
של האוכלוסייה והן בשימושי הקרקע עוד מראשיתו, נודעה למחקרּה 
חשיבות עצומה להבנת ההתפתחות העתידית של מערכות אקולוגיות. 
פועה גיבשה גישה הוליסטית ייחודית: גישתה קושרת בין צמחים, בעלי 
מתן  ולצד  סביבתית,  וכלכלה  תכנון  לבין הפרעות,  ומים  חיים, קרקע 
פתרונות יישומיים עבור ממשקי שימור הטבע היא תומכת בניצול בר-
קיימה של שירותי המגוון הביולוגי למען רווחת האדם. הישגיה המדעיים 
מרשימים. היא פרסמה מעל 140 מאמרים בכתבי עת ובספרים בתחום 
האקולוגיה, וזכתה במענקי מחקר תחרותיים רבים. היא מדענית מוכרת 
שלה  הבינלאומיים  הפעולה  שיתופי  ועם  הבינלאומית,  בקהילה  היטב 
יפן, סין, גרמניה, קנדה, ספרד ועוד.  נמנים חוקרים מארצות הברית, 
פועה שימשה בתפקידים רבים באגודות מקצועיות, וכיהנה גם כנשיאת 

האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה.
באוניברסיטה, וכמובן גם במחלקה לגאוגרפיה, היא מילאה תפקידים 
לגאוגרפיה  המחלקה  בראש  עמדה   2014–2010 השנים  בין  רבים. 
וסייעה רבות לקידומה. כמנחה היא מבוקשת מאוד בקרב תלמידי מחקר 
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on plant community dynamics in Mediterranean forests. This 
was undoubtedly a very important work for understanding the 
fire phenomenon in the eastern Mediterranean ecosystems. An 
additional and very important work refers to our understanding 
of ecological processes along environmental gradients. Pua had 
a crucial role in this aspect through her pioneering studies along 
the unique Judean Hills-Dead Sea gradient. Her first paper as 
leading author: (Kutiel, P., Lavee, H, and Shoshany, M. 1995, 
Influence of climatic gradient upon vegetation dynamics along 
a Mediterranean – arid transact. Journal of Biogeography, 22, 
1065–1071), and those that followed, established the importance 
of environmental gradients when understanding ecological 
processes. 

Pua had a strong influence in training students in ecology 
and environmental sciences with more than 60 students being 
supervised by her. Her commitment to training a new generation 
of ecologists and environmental scientists did not end at the 
academia walls. She was and still is highly committed to the 
public through outreach activities and public work. I was lucky 
that she proceeded me in the leadership of the Israel Society of 
Ecology & Environmental Sciences. Pua was elected in 2012 as 
Chairwoman of this unique NGO and served until 2014. She left 
the Chair of the Society with a very strong imprint of her work 
and high efforts of volunteer investment. 

I wish my dear friend and colleague many more years of 
contagious laughter and interesting projects ahead. I am certain 
she will succeed in all of them. 

It is with great pleasure and honour that I write these words 
about my friend and distinguished colleague, Prof. Pua Bar, on 
the occasion of her formal academic retirement. I specifically 
write "formal" as it is hard to imagine that such an energetic 
and hard-working person as Pua will ever retire. Her contagious 
laugh and high-working standards have pushed colleagues and 
students over the years to keep up with her high working pace 
and novel ecological research. Similar to Pua, I was lucky to 
share her MSc and PhD's supervisors, Prof. Avinoam Danin and 
Prof. Imanuel Noy-Meir, respectively. Her MSc studies were 
a trigger for setting a deep understanding of the vegetation 
characteristics of the coastal dunes in Israel. 

Her first peer-reviewed publication (Kutiel, P., Danin, 
A. and Orshan, G., 1979, Vegetation of the sandy soils near 
Caesarea, Israel. I. Plant communities' environment, and 
succession. Israel Journal of Botany, 28, 20–35) set the 
basis for understanding successional processes in this type 
of ecosystem and continued to have a strong influence on 
her academic career as noticed in many of her publications, 
even in the most recent ones. She continued her PhD studies 
with Imanuel Noy-Meir and published a nice paper about the 
effects of soil depth on annuals establishment and performance 
(Kutiel, P. and Noy-Meir, I., 1986, The effect of soil depth on 
annual grasses in the Judean Hills. I. The effect of soil depth 
on pure plant species populations. Israel Journal of Botany, 35, 
233–239). Simultaneously, she worked with Prof. Zeev Naveh 
and had a strong influence on understanding the effects of fire 



במשך חמישה ימים מיוחדים במינם בחולות ניצנים הבנתי לראשונה, 
ובזכות פועה, מה השימוש של התואר בגאוגרפיה, וגם התחוור לי מה 
קמפוס  "קורס  נקראו  ימים  חמישה  אותם  "כשאגדל".  לעשות  ארצה 
המרדפים  מהות  את  ללכוד  הללו  המילים  בשלוש  אין  אבל  חולות", 
אחרי ישימוניות, את שקילות הגרבילים, הספירה העקשנית של לענות, 
עקירה לוחמנית של טיונית וזיהוי קפדני של פרוקי רגליים ב"ארמון", 
הוא אותו בית ספר שדה ישן. בחמישה ימים אלה נחשפתי לראשונה 
ולקבוצה  פרקטיקה,  לבין  תאוריה  בין  שטח,  לבין  מדע  שבין  למפגש 
הדגל  אל  להיקרא  עת  בכל  המוכנים  פועה",  "אנשי  של  האיכותית 

ולהתייצב ללא דיחוי כדי להדריך את הסטודנטים שלה בחולות. 1
ולשמחתי  לנצל כל הזדמנות ללמוד מפועה,  מאותה עת השתדלתי 
זכיתי לסייר איתה במגוון אתרים נרחב  היו לי הזדמנויות בשפע. כך 
ביותר, אם בשפד"ן ובגן החיות התנכ"י, אם בעקבות הרכבת המתוכננת 
לאילת ובמפעל ביו-בי להדברה ביולוגית, ואם במקומות רבים נוספים. 
אפילו הייתי עד למחזה שבו בפרץ של אנרגיה היא קיפצה בהשתובבות 
עם בני הבכור במסדרונות המחלקה, ואף שהייתי צעיר ממנה בעשרות 

שנים, גם בדמיוני לא הייתי יכול להתחרות בה. 
תהיה זאת יהירות לומר שלמדתי מפועה רבות, לכן אומר שהשתדלתי 
ללמוד ממנה ככל יכולתי: מטביעת העין הנדירה שלה לשטח, מהקפדנות 
ותשומת הלב הדקדקנית לפרטים, מתחושת השליחות והחובה שמלווה 
אותה בכל משימה שהיא מקבלת על עצמה, וגם מהיכולת לדבר בפתיחות 
וכשווה אל שווה עם כל אדם. נוסף על כל אלה התכונה שהשתדלתי 
ללמוד מפועה בכל מאודי, היא יכולתה לחיות את החיים באופן שאליו 
כיוון רבי זושא, שכך סופר על אודותיו: "סמוך לפטירתו אמר רבי זּוָשא 
מַאניּפֹולי: בעולם הבא לא ישאלוני: 'מדוע לא היית משה רבנו?' אלא 
ישאלו – 'מדוע לא היית זושא?'2". כך נוסחו דברים ברוח דומה במילות 

השיר My Way מאת פול אנקה:
For what is a man, what has he got? If not himself then he has 
naught, 
Not to say the things that he truly feels, and not the words of 
someone who kneels,
Let the record shows I took all the blows and did it my way.

1  "בחולות", חיים חפר.
2  סיפור חסידי, צוטט מאתר "זושא, מגלים את הסיפור החסידי".

פועה כנה וגלוית-לב, מוכנה לשלם את מחיר הדבקּות ָבאמת, אך גם 
נהנית מהחיים באינטנסיביות של חיוניות ואנרגיה, שאליה מגיעים רק 

המעיזים. פועה – תודה על הכול!

פועה	בחולות	ניצנים,	מרביצה	תורה	בתלמידים	)צילום:	ענבל	זמיר-פליווטיקל(

"וכך	נולדתי	אני	—	בחולות,	עלמת	החן	הייתה	אימי	—	בחולות"1
י'	חירותי

מנהל	תחום	תכנון	אסטרטגי,	האגף	לפיתוח	כלכלי	חברתי	בחברה	הבדואית	בנגב,	משרד	הכלכלה	והתעשייה,	
סיים	תואר	שני	בהנחייתם	של	פרופ'	פועה	בר,	פרופ'	יצחק	קטרה	ופרופ'	חזי	יצחק	בשנת	2019

https://landmarks.gov.il/%D7%96%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99


שיעור	קומה
ל'	ז'בלב

המעבדה	לגאומורפולוגיה	וקרקע,	המחלקה	לגאוגרפיה	וסביבה,	אוניברסיטת	בר-אילן,	רמת	גן

אפילו  פועה-מרצה.  ובקומת  פועה-חוקרת  בקומת  רבות  טיילתי 
יפים  מקומות  אלה  לי,  האמינו  פועה-חברה.  בקומת  לבקר  הצלחתי 
מאוד! ובבית הזה יש עוד הרבה קומות: פועה-אימא, פועה-בת, פועה-
אחות, פועה-אדם-שאוהב, פועה-אדם-שיוצר-יופי ועוד קומות וחדרים 
שקשה לי לדמיין, ואוכל רק לשער שגם בהם יש דברים יוצאי דופן. 
יודעת בוודאות: אין שם קומת פועה-פנסיה; אין מקום  דבר אחד אני 
לקומה כזו בבית הזה. אם כן אני מאחלת לה לבנות עוד ועוד קומות, 
צחוק  קירותיהן  בין  ויהדהד  לה  הקרובים  האנשים  חום  בהן  שיוקרן 
החברים. גם שלל פרחים יהיה כמובן בבית הזה, ממש כמו בחצר ביתה 
בגדרה. מה עוד צריך בחיים? רק להיות מאושרת בבית הנפלא הזה עוד 

שנים רבות!

פגשתי את פועה בשנת 1992, שנה אחרי עלייתי ארצה. אלה היו ימי 
בעברית  שלי  הידע  בר-אילן.  באוניברסיטת  שלי  הראשונים  העבודה 
היה מוגבל כל כך, שהבנתי רק חצי מהדברים ששמעתי. לכן בתחילה 

הכרתי את הצחוק של פועה, ורק אחר כך את פועה עצמה. 
הזה  הבית  את  בונים  אנו  לבית.  דומים  האדם  בני  שאנו  לי  נראה 
כל חיינו, חדר אחר חדר, קומה אחר קומה. יש לנו בו אולמות גדולים 
שאנו פותחים אותם לאנשים רבים, לפעמים גם לזרים גמורים, ויש לנו 
לפגישות עם אנשים  מייעדים רק  אנו  ונעימים שאותם  חדרים קטנים 
היקרים לליבנו ולחברים אהובים ביותר. לכולנו למרבה הצער יש גם 
מנסים  שאנו  הדברים  את  בערבוביה  דחסנו  שלתוכן  חשוכות,  פינות 
לשכוח. אנשים שונים – חברים, מכרים, אהובים וגם זרים לחלוטין – 
נכנסים לבית שלנו, שיש בו חדרים וקומות הנעלמים לגמרי מעיניהם. 
אולי גם אנו עצמנו איננו מכירים את כל המקומות בבית שלנו, ואולי 

איננו רוצים להכיר את עצמנו לפניי ולפנים?
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