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 סביבה "ירוקה" וקיימות
 

בועדה הראשונה השתתפו: ורד יפלח, תרצה לוין, ריקי בורוכובסקי חדד, גילה קציר, לאה קוזמינסקי, שרית 

 מרציאנו, סאלים אבו גאבר, נילי, אריאל )סטודנטים רג"ב( נעמה, ג'ני )סטודנטים ג"ר(

 .ית רב שנתית שתכלול את נושאי הקיימות והסביבה הירוקה כיוון אקדמי ותשתיותתוכנ

 איך יערך התהליך? שילוב סטודנטים יציאה לביה"ס? שיתופים נוספים?

 יש הצעה ממשרד החינוך להכנת קורס.

 ורד יפלח למצוא מועד פגישות משותף ונוח –מרכז התחום 

 דרך העברת המידע לציבור

 יך גם בלוחות המודעותצר פרסום "ירוק"

 חבר מביא חבר

 נציג שיכנס לכיתות, נציג יכנס לכיתות במגזר

 באתר

 במייל

 לוח מודעות "ירוק" נשלף לוח מודעות בחוץ מול הכניסה למכללה בין העמודים

 לפי מסלולים, כללי, פעילות משותפת –פעילות מכללתית בצהרי יום ג' 

 מרכזי מחזור "פינה ירוקה" שתבלוט לעין טו' בשב"טפתיחת סמסטר ב' עם פעילות אמנות וכו', 

"הפנינג ירוק" של כל הסגלים )לא רק לשעתיים(: הרצאות דיונים שולחנות עגולים שמגבשות תוכנית 

 ותפיסה

 ייצור שותפים נוספים ליזום כהתחלה לפעילות הרעיונות יבואו מכולם

 לאמץ את נחל הכובשים עם ביה"ס העמיתים.

ממוחזר –לביא דוכנים  –צע הכנה לבחור תחומי אקולוגיה בדוכנים שונים שסביבם יתרכזו ליום כזה יש לב

 לשלב הרצאה פעילות בסדנאות עם מוצרים מהטבע

 בימים שאין התנסות בביה"ס –המטרה: הגברת המודעות ויריית פתיחה 

 הפנים שלנו פנימה או החוצה? לגייס מעטים להניע את התהליך ולעול בקהילה

 להתחיל במעגל שלנו לפתח מודעות ומעורבות שלנו כאן –הרצוי 

 שמירה על הכיתות ומראה הכיתה, כיבוי אורות חצר המכללה ומעורבות הסטודנטים חשובה לכך.

 לפתוח לציבורברג"ב יש הרצאה על קיימות ניתן  41.55

 ת החינוכיתלהקים צוותי עבודה מעורבות לפי נושאים. להתחיל עם המחזור, ובהם נשלב את הפעילו

 

 נושאים שונים: תוכנית אקדמית, פרויקטים, תוכנית מנהלית. 4-3צוותי חשיבה משותפים ב -

 איך מביאים את כולם לפעילות מתמשכת לכל השנה ולא רק חד פעמי

 איך משתפים את כל הצוותים?המהות? הרצאות, ימי פעילות ואיך ומתי נדבר על 

 קול קורא מרמת חובב. תו תקן ירוק או קיימות?
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 אין נשאיר את העולם לדור הבא? –קיימות 

 תחומים לביצוע:  3

 העלאת מודעות ושימור לנושאים העוסקים באיכות סביבה וקיימות -

 הטמעה של חינוך סבבתי בתכ"ל המכללה )התמחות קורסים(

 תשתיות פיזיות כמוסד המקדם איכות סביבה

 חובב: תוכנית רג"ב תענה על המכרז נוסיף לו גורמי תשתית. הצעה לרמת 

 טיפוח מודעות: להציע מנגנוני הבנה של המושגים

 הוועדות יתחילו לעבוד בו זמנית אחרי פעילות הפתיחה

 קב' אחת תגבש את התוכנית מבחינה רעיונית, מטרות וכו'

 לעבד את הנושא לשבוע עבודה מעשית

 ביבה, ילדים מובילי שינויסהסוכנות, מועצה מקומית, משרד איכות ה קישור לחברות העוסקות בכך:

 להמשיך לגבש קבוצות עבודה שתדון המשמעויות + גיוס אנשים נוספים

להמשך: לשבת על המסמך של בלהה )תו ירוק( וממנו נצא להמשך לגבש מסמך מטרות ודרכי פעולה, אותו 

 יש להוציא לכולם.

 לקבוע ישיבות המשך

 ראיה מערכתית לטווח קצר וארוךלקבוע בה 

 להכין בה מסמך עקרונות

 קווי פעולה בו זמנית 4

 לאסוף חומר ממכללות אחרות כל אחד יביא חומר רלוונטי

 בניית פסלים ממוחזרים באמנות

 שמות עצים פעילות עם ילדים וסטודנטים בחצר המכללה.. –גן בוטני 

 54:88ישיבה או בימים ג' בשעה ניתן לשחרר את הסטודנטים מהתנסות כדי שיגיעו ל

 לשריין חדר 8.54

 ועדת תכ"ל: יעל , גילה, ורד

 )שרית תבדוק אופציות( או מכולה לאיסוף בגדים למחזור4להפצה השנייבגדים יד  תמועדונילהקים 

 לדבר עם המפעילים באוניברסיטה

 לארגן שוק "תן וקח" עם אגודת הסטודנטים "אתר אגירה"

 תחרות ופרסים?

 
 

 


