המכללה לחינוך ע"ש קיי באר-שבע
רח' יהודה הלוי  33ת.ד 13331 .באר-שבע  63538טל' 36-833461345 :פקס36-8334668 :

ס מ נ כ"ל ו ת
ט"ו טבת ,תשע"ב
 13ינואר4314 ,

מועצה ירוקה 3
בפגישה השתתפו :ליאור ,שרית ,יעל ,ריקי ,ורד ,גילה ,טלי ,אריאל,מעליצה ,נפשני.
עדכונים


קבלנו הצעה להקרנת סרטים במסגרת "אקו קולנוע" – הקרנה +דיונים נבושאי קיימותו סביבה.
מוצע הסרט של ד"ר סוס בנושא הסביבה לתחילת סמסטר ב'.

 קק"ל – קבלנו תרומת עצים מקק"ל .יש להביאם לפי רשימה מהמשתלה בגילת עד .45.1.14
דיני יעל ,חזי ,ורד – יבדקו מקום לנטיעות בתאריך .)14:33-13:33( 31.1.14


" 31.1.14יריית הפתיחה" של ה"מועצה הירוקה" -פלקטים שיבינו שזה מארג שלם של פעילות.



אירוע בתאריך  :31.1.14אירוע זה יפתח את פעילות המודעות ל"מכללה ירוקה" ויהיה אירוע
לקראת ט"ו בשבט :נטיעה עם הסטודנטים באזורים שיקבעו לכל תכנית .יש לפרסם ולשתף את
אגודת הסטודנטים ואת ראשי היחידות במכללה .לחלק למסלולים שטחי נטיעות לפנות למרכזים
(מייל ,פרסום ,אתר) .כל תכנית תאמץ קבוצת עצים.

 פעילות נוספת :סטודנטים מרג"ב -שולחן עם מידע על החג ,חלוקת דף מידע.בתאריך זה מתקיים גם קולוקוויום .נהפוך את היום כולו לחגיגה .יבחרו לאן רוצים ללכת.
הנטיעות בשעה  . 14:15אנשי האחזקה יכינו גומות לנטיעות במקומות שיסומנו ע"י המועצה הירוקה.
פעילות נוספת :שאלון נושא פרסים (עציצים קטנים) .שני שאלונים שיכין ליאור בסגנון "עקב
אקולוגי" .אנשי הועדה יהיו בשטח עם מחשבים ובעמדה של רג"ב +עמדות נוספות ( 3שולחנות ,אל
בד ,כסאות ,עציצים ,מודעה גדולה עם קריאה "בואו תתפסו ראש ירוק".....
ורד תארגן את הטקס מול ענת אלבז  +הועדה

-



אגודת הסטודנטים תשתתף בפרסום יוזמות (שוטפים בעשייה)לעזור4שוטף בהחלטה איפה ומה

לנטוע.
ארגון האירוע – טלי  +ורד+אריאל+יעל+הבנות מרג"ב של ט"ו בשבט


ביה"ס נוה במדבר חצרים – קיימות מוכנים להיות ביה"ס עמית למכללה



שילוט לעצים בעברית וערבית – יש אישור לרג"ב להתחיל



ועדת "מודעות" תפעל יחד עם רג"ב



ועדת מודעות" :ראש ירוק" – גינות קהילתיות – סטודנטים שיעזרו שם ,גינה מכללתית סטודנטים
יעבדו את החלקות.



מרחב אינטרנט עם קישורים –שאלון "ראש ירוק" לבדוק תכנים קישורים פורום יוזמות ירוקות.
מפעיל – ליאור  +סטודנטית.
פייסבוק ירוק – שרית תעביר "טיפים ירוקים" למיכל סטריער.
ערוץ ביוטיוב – אקולוגי לנטיעות לסרטים.
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הצעה :לגייס את ניסים זוהר לצילום ולעזרת האתר "ראש ירוק" עם ליאור.



להעביר לועדת לתכ"ל – פרויקט אקולוגי בביה"ס בינלאומי לומדים "מערכת מצומצמות" חיבור
לשטח



פרויקטים :פרויקט (מול העירייה) שדרוג נחל כובשים – יעל תטפל מול העירייה בתוכנית "אמץ
אתר".



איך מעבירים את המידע למרצים ולסטודנטים? איך משלבים את כולם בעשייה? העלאת
הפרוטוקולים לאתר ולמרחב הירוק.



לשים חומרים לאתר  +מודעות

.1

סיכום שיפורסם לכולם

.4

לשתף מ.מ.מ והנהלה שיעבירו לצוותים

.3

האגודה תפרסם לסטודנטים
 .3ריקי  -איגרת לסטודנטים


להוסיף ללוגו במייל באישור ההנהלה "מתחילים לחשוב ירוק" "מכללת קיי בראש ירוק" "בשביל
החינוך והסביבה" – טלי תעביר להנהלה האקדמית.



פרויקט גן בוטני – מי יוביל?

 ועדת תשתיות
פינות מחזור :גג סולארי ,חשמל ,מיזוג ,גלאי אור בחדרים ,אולמות מסדרונות ,לא סוגרים במגרשי ספורט(שעון כיבוי אוטומטי).
חסכון בנייר :שימוש אלקטרוני ,סריקה ל  , pdfהגשת עבודות למסירה למרצים בהדפסה דו צדדית ,הגשתעבודות דרך מייל
מחזור מי מזגניםחסכון בשכפול חסכון במים – חסכמים ,השקיה ממוחשבת ,גינות תבלין ,גן בוטני ,דשא סינטטי(?) צמחייה.החלפת מערכת מיזוג לגז
צבעים ירוקיםחומרי ריסוס שילוט לניקיוןפינות עישון :מאפרות ,פחי אשפה ,הגדלת פחים וצביעתם ניקיון – חינוך ואגודה –אחריות מבצע הפעילות לנקות בסוףמתקני סוללות  ,ומתקני נייר
מתקן למחזור פחיות שתייה – פיזור פח רשת?
ידיעון "בראי השדה" בשעור הראשון ביטחון וכו'
נהלים כבר בשנה א'
אכיפה אדם לחברו (להעביר גם באתר "כשאתה רואה –תעיר לאחר"לבדוק קנס?
"שוק בשקל" מודעות בימי ג' – כסף לאגודה-מחזור בגדים
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שילוט לעצים

להיכנס לשנה א' – שהסטודנטים יכנסו לקבל את שנה א' עם מידע על נהלים.



לישיבה הבאה לבנות תוכנית שנתית.

 ועדת תכ"ל – מ .החינוך אישרו הגשת תכ"ל ליסודי שנה ב' קיימות  4ש"ש הבקשה הוגשה ויעל
תרכז .תתקיים פגישה עם רכזי היסודי אולי  1ש"ש מעשית (חלק מההתנסות)  1 +ש"ש עיוני +
תוכניות לפרויקט :שיקום נחל הכובשים ,גן בוטני ,הדרכה ,קשר עם ביה"ס.
תכנים יקבעו יחד עם הסטודנטים .הכנת התוכנית עד אפריל.


 6.4.14יום ג'  – 14:15הישיבה הבאה.לשלוח זימונים.



ישיבה לקראת ט"ו בשבט – טלי +ורד +ליאור .יום א'  15.1.14בשעה 18:33

