דפי קיי
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מרץ 2013

שלום לכולם,
הסמסטר הראשון חלף ואנו בפתחו של הסמסטר השני לשנה"ל תשע"ג.
הסמסטר התברך בעשייה /מרובה הן בצד האקדמי הן בצד המנהלי.
הסטודנטים בחרו את נציגיהם באגודה ונכנסו לעשייה במרץ רב.
להלן אציג מספר מוקדים של עשייה במכללה שנטלו בהם חלק חברי הסגל
האקדמי ,חברי הסגל המנהלי והסטודנטים.

מועצה ירוקה

מועצה ירוקה  -במכללה פועלת מזה כשנה מועצה ירוקה בה שותפים עובדי
הסגל האקדמי ,הסגל המנהלי וסטודנטים .מטרתה של המועצה הירוקה
לפעול למען הפיכת המכללה למכללה "ירוקה" .הגדרת הפעילות באה
מהמושג "קיימות" -המכיל בתוכו מעורבות חברתית וקהילתית ,איכות סביבה
ברמת התשתיות ו"צדק כלכלי" העוסק גם בחיסכון ובמניעת בזבוז .המטרה
היא להשאיר לדורות הבאים סביבה בה הם יוכלו לחיות באיכות חיים.
המועצה פועלת בשלוש רמות .1 :תשתיות במכללה ואיכות סביבה .2 ,פעילות
חברתית וקהילתית  .3ברמה האקדמית-חינוכית .במסגרת התשתיות :הותקנו
חסכמים בשירותים והשקיה אוטומטית בגינון? ,נערכנו לחיסכון בצילום
ובשימוש בנייר ובביול ,הותקנו פחי מחזור (ראו בהמשך) ועוד.
במסגרת הפעילות החברתית–קהילתית פעלה המועצה עד כה בתחום
הגברת המודעות בקרב באי המכללה? (ארגון ימים ירוקים ,נטיעות ,דוכנים
ועוד) .המשך יבוא!
במסגרות האקדמיות נפתחו השנה קורסי קיימות בתכנית לביה"ס היסודי,
ונבנות פעילויות נוספות בתכניות הלימודים הפורמאליות והבלתי פורמאליות
במכללה .הפעילויות כוללות סיורים ,תחרות פרויקטים (שתפורסם בקרוב)
ועוד .נבנה מרחב וירטואלי ירוק ,המקושר לאתר המכללה ולאתר מת"ל ,ובו
ניתן למצוא חומר עזר רב.
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מטרתנו בשנה הקרובה להיות זכאים לקבלת 'אות המכללה הירוקה' מטעם
המשרד לאיכות הסביבה .מטרה נוספת היא לנסות לפעול עם בתי הספר
והגנים המאמנים בעיר שכבר הצטרפו לפעילות הירוקה.

ישיבות המועצה הירוקה וסיכומיהן מפורסמות באתר המכללה .כולם מוזמנים
להשתתף בפעילות ,בישיבות ובקבלת ההחלטות על עתידנו.
פחי מחזור  -ברחבי המכללה פוזרו פחי מחזור שונים :פחי מחזור לנייר ,פחים
לפסולת כללית ופחי מחזור לבקבוקים .פחי המחזור לבקבוקים הם עגולים
וצבעם צהוב .בנוסף הותקנו שני פחים גדולים ירוקים בשטח המקורה בפרגולה.
פחים אלה הם בעלי פתחים לבקבוקים .על הפחים מצויות מדבקות המעידות
על ייעודן (תמונה צבעונית וסיסמה "בשביל החינוך ,בשביל הניקיון אנו פונים
לכל הציבור להשתמש בפחים בתבונה ואך ורק על פי ייעודם.
חנות יד שנייה מטעם עמותת "פעמיים כי טוב" תיפתח בתחילת סמסטר ב'
בקומת הקרקע בבניין האמנות .החנות נועדה למכור פרטי ביגוד מיד שנייה.
החנות תעסיק עובדים בעלי מוגבלויות וכל רווחיה יוקצו לתשלום שכרם של
העובדים .העמותה ,מקיימת פעילות באוניברסיטת בן גוריון ,ועכשיו גם במכללה.
מטרתה פעילות קהילתית והעסקת אנשים בעלי מוגבלויות כמפעילים ומוכרים
בחנות .לרשות העמותה מתנדבים העוזרים במיון הבגדים ובעזרה במכירות.

פחי מחזור
חנות יד שנייה

המכללה התגייסה לשכנם אצלנו כחלק מהפעילות הירוקה ,אך בעיקר מעצם
היותם עמותה הפועלת בקהילה ותומכת באוכלוסיות מיוחדות .פרסום הפעילות
יחל בקרוב.
טקס פתיחת החנות יתקיים ביום ג'  12.3.13בשעה  12:00ברחבת הכניסה
לבניין האמנות.
המרחב האקולוגי של תכנית שבילים  -תכנית שבילים לחינוך דמוקרטי
ולחינוך סביבתי החלה בתכנון מרחב אקולוגי מתחת לעצי האקליפטוס בדרך
שבין הבניין הראשי לבניין האמנות.

המרחב
האקולוגי

המרחב יכלול גינה שתשתרע על טרסות אבנים ותוזן בקומפוסט מפינת המחזור
שתיבנה במקום .הפעילות תהיה כולה של הסטודנטים .מחכים לתוצאות!
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חדר חכם

"חדר חכם"  -במסגרת היערכות המכללה למאה העשרים ואחת ייפתח
בתחילת הסמסטר "חדר חכם" בכיתה  136הצמודה לחדר טכנאי המחשבים.
החדר שימש עד כה כמעבדת מחשבים לסטודנטים .המחשבים מהחדר הועברו
לבית הסטודנט ולקומה השנייה של הספרייה ויעמדו לרשות הסטודנטים.
הועברה גם המדפסת לחדר המחשבים בקומה השנייה (מת"ל) ותיחסך בכך
ריצה למדפסת בקומת הקרקע .ה"חדר החכם" ישרת את המכללה במגוון
פעילויות בעזרת הציוד ההולך ונרכש אליו :מקרן אינטראקטיבי המשמש
כ"לוח חכם" ,עגלת הטענה למחשבים ניידים ,טאבלטים וסידור כיתה "נייד" בו
ניתן לסדר ולהזיז שולחנות ומצבי ישיבה על פי הנדרש בכל שיעור.

הוספת ציוד
בכיתות הלימוד

הוספת ציוד בכיתות הלימוד  -באמצע הסמסטר הותקנה יחידה של "לוח
חכם" בחדר  1019המאפשרת הוראה בדרכים חדשניות .בחדר  207ב' תותקן
בימים הקרובים "עמדה חכמה" ובה מקרן ומחשב קבוע .לממו"ש הוזמנו
מחשבים ניידים נוספים וחיישן נייד ההופך את המחשב והמקרן בכיתה ל"לוח
חכם" .ניתן להשתמש בו בכל כיתה על גבי הלוח הרגיל.

בניית קומה
שנייה בבניין
האמנות

בניית קומה שנייה בבניין האמנות  -בתחילת שנה"ל תשע"ג התבשרנו על
קבלת מיליון דולר תרומה מקרן פיירס האנגלית ,המקושרת בקשרי משפחה
למשפחת קיי .התרומה מיועדת לבניית כיתות לימוד חדשות בקומה השנייה
ולשדרוג בניין האמנות .תהליך ההכנות לבנייה החל ולקראת הקיץ נראה גם
עשייה בשטח .בשנים הקרובות נמשיך להתברך בתרומה זו לצורך רכישת ציוד
לסדנאות האמנות ,להפעלת פרויקטים ולעידוד האמנות בקרב האוכלוסיות
היהודיות והבדואיות שבדרום .הבניין יצויד במעלית ובגרם מדרגות חדש נמתין
בשמחה לבאות.

החלפת מפעילי

החלפת מפעילי הקפיטריה  -בחודשים האחרונים פועלת במכללה חברת
"קיטרינג רפאל" המפעילה את הקפיטריה שלנו .נראה כי הפעילות מבורכת
וטעימה .הערות והצעות תתקבלנה בשמחה במשרד הסמנכ"לות.

הקפיטריה
טרקטורון
לכיסוח דשא
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הטרקטורון לכיסוח דשא הוחלף בחדש ויש סיכוי שנוכל לשבת שוב על
דשא נעים ומכוסח ממש לפני פרוץ האביב...

ומה עוד צפוי לנו?

מה עוד צפוי?

ב 9-אפריל תתקיים פעילות משותפת של הסטודנטים מרג"ב ואגודת
הסטודנטים בנושאי הסביבה .פרסומים בהמשך.
אגודת הסטודנטים מתכננת לנו פעילות של " יום הודו" .ראו בפרסומי האגודה.
המכללה בשיתוף אגודת הסטודנטים מחפשת ספסלים ממוחזרים להכנת
פינות ישיבה לסטודנטים .נשמח לעצות והפניות.
בתקווה להמשך פעילות ענפה גם בסמסטר ב'
בברכה,
ד"ר טלי בן ישראל
סמנכ"לית למנהל
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ,באר שבע
08-6402715
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