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מועצה ירוקה 2
בוועדה השתתפו :ד"ר ורד יפלח ,ד"ר תרצה לוין ,גב' ריקי בורוכובסקי חדד,ד"ר גילה קציר ,פרופ' לאה
קוזמינסקי ,גב' שרית מרציאנו ,ד"ר סאלים אבו גאבר ,גב' נילי קונשטוק ,מר אריאל אקרשטיין ,גב' נעמה
מורד ,גב' ג'ני אורים ,גב' לילך גור ,גב' כרמי לביא ,מר יוסף אבו קוידר ,גב' נפשי מור ,גב' ליאורה טלי גאון,
גב' מעליצה מרסר ,מר ליאור סלמונוביץ.
 3תחומים לטיפול :תשתיות ,תכ"ל ומעורבות חברתית ומודעות לסביבה.
מידע:


המכללה ענתה לקול קורא של רמת חובב ,בשיתוף נגב בר קימא ,למימון הפעילות בשנה זו .מצפים
לסכום מכובד במידה ונזכה במכרז.



ורד תעביר מצגת של רננה אילן בנושא הקיימות.



יש בידינו רשימה של אנשי קשר היכולים לתרום לנו לתוכניות המכללה.



עמותת  HOMEמציעה סרטים על איכות הסביבה .ורד תהיה בקשר עם ד"ר אמנון גלסנר לבדיקת
אפשרות להביאם לקולוקוויום המכללתי.



תכנית רג"ב לקחה על עצמה את נושא הקיימות ויבצעו שילוט עצי המכללה בעברית ובערבית.



החלטה :החלפת השם לפורום שלנו" :מועצה ירוקה".



להוסיף באתר המכללה מידע באופן קבוע על הפעילות – אורית מיכל ואריאל



שרית בדקה באוניברסיטה את נושא מחזור הבגדים ע"י חנות בגודית יד שנייה הנקראת "פעמיים
כי טוב" – מחזור ביגוד וצעצועים .יכולה לפעול בשיתוף סטודנטים ומוגבלים .לבדוק אם ניתן
לפתוח סניף שלהם במכללה.



הצעה :להוסיף לוגו בסוף המילים במכללה .שרית תשלח לכולם דוגמת הלוגו הקיים אצלה .הצעות
ללוגו" :בשביל החינוך ולמען הנגב והסביבה" בשורה מתחת לכיתוב "בשביל החינוך".

 מינוי ועדות:
תכ"ל (בניית סילבוס ,קורס ,בחינה וכו' התנסות) :גילה יעל ,ורד  ,יוסף ,אריאל
תשתיות :טלי ,נילי ,חזי ,תקווה.
מודעות ומעורבות חברתית וסביבתית :לילך ,ליאורה ,מעליצה ,שרית ,ריקי ,ג'ני ,נעמה ,יעל ,תרצה ,ליאור,
אריאל.
החלטה :הוועדות תשבנה לחוד ופעם בתקופה תתקיים פגישה משותפת לדיווח וקבלת החלטות.
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דף קשר משתתפים
דואר אלקטרוני

שם

leaco@kaye.ac.il

פרופ' לאה קוזמינסקי

katsir@kaye.ac.il

ד"ר גילה קציר

veredy@bgu.ac.il

ד"ר ורד יפלח

bitali@kaye.ac.il

ד"ר טלי בן ישראל

flia.lewin@gmail.com
yael_sh@kaye.ac.il
riki-h@kaye.ac.il
marziano@kaye.ac.il

ד"ר תרצה לוין
גב' יעל שערבי
גב' ריקי בורוכובסקי חדד
גב' שרית מרציאנו

liorso@macam.ac.il

מר ליאור סולומוביץ

Lavik9@gmail.com

לביא כרמי

Niliku26@gmail.com
Yusef2771993@gmail.com
mnafshanee@yahoo.com
Liora353@walla.com
maalitsahmercer@yahoo.com
Ariel.ober@gmail.com
Lilach.gur.oren@gmail.com

נילי קונשטוק
יוסף אבו קוידר
נפשי מור
ליאורה טליגאון
מעליצה מרסר
אריאל אקרשטיין
לילך גור

jeniurim@nana10.co.il

ג'ני אורים

namushka@gmail.com

נעמה מורד

