
 32.2.4 ירוקה    מועצהפרוטוקול 

 משתתפים:

רכזת תרבות ונציגת אגודת  -קרבץ קריסטינה, ד"ר ארנון בן ישראל , ליאור סלומוביץ, ד"ר ורד יפלח

 שבילים- נילו, ורג"ב יסודי פרץ יעל, ב שנה רך וגיל מרג״ב אזולאי חנ"ג, חנית ג שנה,  הסטודנטים

ראש  -שרעבי ויעל גילה קציר משנה אקדמי  ד"ר טלי בן ישראל, סמנכ"לית למנהל, ד"ר , א שנה

 ביה"ס להתפתחות מקצועית ומרצה לקיימות.

דיווח פעילות: נציגות הוועדה נפגשו עם הנהלת המכללה כדי לתאר את פעילות המועצה.  .1

קבלנו עידוד וחידוש הבטחה כי מדיניות המכללה תומכת במכללה ירוקה. השתתפו: ד"ר ורד 

 עמותת נגב בר קיימא.  -יפלח וגב' בלהה גבעון

מצגת העוסקת  בעקבות המלצת ההנהלה העלתה ורד בפני חברי ועדת ביה"ס להכשרה .2

בפעילות המועצה. התפתח דיון לאן יש לקחת את הפעילות. ראשי התכניות וההתמחויות 

נקראו להשתלב עם צוותיהם והסטודנטים בפעילות ולהשתתף בפעילות המועצה. ורד תשלח 

 לחברי המועצה את המצגת מהמפגש.

פעמיים כי טוב. עם תחילת סמסטר ב' תיפתח במכללה חנות יד שנייה שתופעל ע"י עמותת  .3

 העמותה מעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות ומוכרת במחירים נמוכים ביגוד וספרים מיד שנייה.

החנות תיפתח בבניין האמנות. לקראת הפתיחה יערך קמפיין פרסומי והסברתי במכללה. 

 תינתן אפשרות לכלל באי המכללה להתנדב בפעילות, בתיאום עם הדיקנית.

מנהליות דן השבוע גם הוא בטיפוח פעילות המועצה והועלו נושאים פורום ראשי היחידות ה .4

 בתחום התשתיות והנראות של הפעילות ברחבי המכללה.

המקיף בתי ספר מכול העולם. אנחנו ורד יצרה קשר עם פרויקט בינלאומי של  "אנו"  .5

המכללה הראשונה שמצטרפת. מטרת הארגון שבסיסו בפינלנד ליער את העולם. קימת 

 ת לחילופי סטודנטים במסגרת הפרויקט. נותן חשיפה עולמית.אפשרו

אנחנו בקשר עם משרד איכות הסביבה לקידום קבלת תו תקן ירוק למכללה. עלינו להכין תיק  .6

 פעילות ולהוכיח חיסכון באנרגיה.

אחת מהפעולות החשובות העומדות בפנינו היא הסברה ונראות של הפעילות. הסטודנטים  .7

על הנושא. יש למצוא דרכים ללמד ולחשוף את כולם לנושא ולתהליך  מבקשים לדעת יותר

 פחי ליד שילוט. ספסלים ונבנה בקבוקים ספואלהקים מערך שילוט כדוגמת  במכללה.

 .האיסוף

דרך מעניינת לחשיפה יכולה להיות שיתוף סטודנטים מכל התכניות בסיורים של תכנית  .8

מת הסיורים ויבדוק כיצד ניתן לצרף סטודנטים שבילים. ד" ר ארנון בו ישראל יפרסם את רשי

 את להוביל יכולים בשבילים הסטודנטים נוספים. רג"ב מבקשים להצטרף אליו כתוכנית.

 .הסיורים

לכלל הסטודנטים, כקורסי בחירה. לדוגמא: קורסים בקיימות לאפשר הסטודנטים מבקשים  .9

 פתם לנושא לכל החיים. לצד קורסים כדוגמת תיאטרון, מקהלה וכו'. יש חשיבות לחשי

תכנית שבילים מתכננת להקים מרחב אקולוגי במגרש בין הבניין המרכזי לאמנות.  .11

הסטודנטים בשלב תכנון הפרויקט שבסופו תבנה גינה אקולוגית הניזונה מקומפוסט )מחזור 

פסולת רטובה(. תבנה פינת מחזור ליד הגינה. ארנון יבדוק מתי יסתיים שלב ההקמה כדי 

קבוצות עבודה: משאבים, תכנון וקשר  3לשתול באירוע כלל מכללתי. בשבילים נוצרו שנוכל 

 עם הקהילה. הסטודנטים בונים חזון לכל תחום ומגישים הצעה לביצוע.

 ולא מעגלים לעוד לפתוח. במכללה הסטודנטים כלל עםצריך להיות  האקולוגי המרחב חיבור .11

 .לשבילים רק

 לקורס שרעבי ליעל. השונים למסלולים להציע. קהילתיות לגינות סיוריםהצעה לצאת ל .12

 .לבצע כיצד לבדוק. לבדואים גם. פתוח סיור להציע. הסטודנטים לכלל לפתוח. קימות

לשם כך צריך עוד . קיימות בנושאיגם  – בקייהילה במעגל ההתנדבות  סטודנטים עוד לשלב .13

 . והסברה נראות. מודעות



 שיבוא. במכללה לשפר שיש אחד פרויקט או פינה סביב לעבודידרוש  שנפתח קורס כל .14

 .חברתית פעילות עם שילוב או. חינוך כקורסיכול להיות . מהסטודנטים

- השדה בראי . אפשר לצרף פעילות לקורס של ירוק קמפוס לפעילות ניקוד עם כקורס להציע .15

 .למכללה נתינה יום לשלב

 . המגזרים לשני משותף. תרבותיות הרב בקורסי אקולוגיים נושאים על שיח .16

 .כיצד? -בנושאי הקיימות במכללה פתוח שיח .17

 .ובמכללה בכלל לקיימות הקורס בתוך האקטיביזם נושא את לבדוק .18

 מקום. מדשאות. ספסלים עם רחבה ". ניתן להקיםוואו" עושה ולא מזמינה לא כיום מכללהה .19

. אוירה הישיבה על הדשא נותנת . מאד חשובה ספסלים הקמת. מלכלכים פחות טוב שנראה

 .לשבת מזמין לאכיום . חשוב הניקיון

 .לציפורים שתיה כנקודות העצים על שתיה נקודות. העצים על לתלותו קינון תאילהקים  .21

דיון האם יש להפגין "נגד" . יותר ירוקים להיות המכללה נגד סטודנטים של קמפיין לביים .21

 יגלוש שלא המסרים  על לחשוב. יותר רוצה אני מספיק המכללה או דווקא "בעד" הירוק.: אין

 . מריבה של למקומות

 דרוש מאבק  לקידום קו  .הציבורית אל המכללה התחבורה הפעלת נגד הסטודנטים הפעלת .22

 לאגודת לחבור. בין שכונתית לקבל תחבורה מסוימות בשעות. למכללה משדרות רגר ישירות

ע קו לסטודנטים בכל המוסדות האקדמיים בשעות אולי להצי. האוניברסיטה של הסטודנטים

 אם מוכנה להירתם למאבק. נצטרך הכנה טובה כדי להוכיח האגודה לבדוק עםמסוימות. 

 . כזה לקו כדאיות

 .העניין את לפרסם. אמיתי" הן "ירוק -הבדואים ההסעות המאורגנות של .23

 . אותו ולצבוע המכללה במרכז אופניים מתקן להקים .24

. שנייה יד. מיוחדת הנחה עם מרוכז? באופן אופנים מכירת.?לסטודנטים אופניים השכרת .25

. שמעון וסמי האוניברסיטה את לשתף. החנ״ג את לשתף. שנייה מיד אופניים פסטיבל לארגן

 .שנייה מיד החנות דרך קיי סמל עם אופניים למכור .נראות בכך יש

בישיבה הבאה לכתוב את החזון. מומלץ לערוך תהליך עם הסטודנטים.  -המועצה חזון  .26

 לפרסם את החזון במכללה. להכניס את הנושא הירוק לחזון המכללה כערך.

. העתיקות ורשות רגב ע״י סביבתי הפנינגיערך  9.4.13 -ב -הסמסטר הבא לפתיחת תכנית .27

 דרך נטיעותכיצד נארגן . לסטודנטים סדנאות גם יש. נטיעות לארגן ויש מקק״ל שתילים יש

 במרחב לשתול אולי. לצמח בעתיד גם תדאג קבוצה כל? מסלולים לפיהאם יהיו ? האגודה

  ? שבילים של

לדוגמא: אם הנטיעות . במכללה חדשים מרכזיםרצוי בתכנון האירוע לחשוב על פיתוח 

 יין האמנות. ההפנניג של רג"ב יתקיים ברחבת האמפי מול בנ -במרחב  של שבילים

 .שיחים רובם.  מראש השתילות את לתכנןיש 

. ?הילדים עם בביה״ס כמו שאינם -הסטודנטים של המוטיבציה לפי פעילות לבצע איך .28

 לבוא צריך. מסרים להעביר .קשיים שיש בגלל לוותר לא, תהליך, לחנך -העיקרון

 .ויחלחל בודדים של מחויבות עם יתחיל. למכללה לאיטו יחלחל. מהסטודנטים

 

 לגבי ההפנינג : החלטות
 במשותף. האירוע הכנת על לדבר לאגודה תבואנה וורד טלי. 1              

 .רג״ב של הפעילות תתקיים שבו במקום תתקיימנה הנטיעות . 2              

  מכירת, סביבתי הפנינג, בדואי תה, קפה,  פיקניק עם הנטיעות את לשלב. 3                          

 , אשפה פחי תעיצב, הכוללת מהפעילות כחלק שתילה פינת, ממוחזרים דברים                            

 .  המסלולים בין תחרות                          

 . הדוכנים אתנמקם  שם ברחבה האמפיתיאטרון ליד שמש נגד כיסוי. 4                          

 . מוזיקה להביא. 5                          



 החלטות לביצוע: 

 סיורים מערך יבנה. להצטרףשל שבילים ונפנה לתכניות אחרות  הסיורים תאריכי את יפרסם ארנון

 .ילוטיכפ רג״ב. ולמרצים לסטודנטים פתוח

 תפתח תכניות נוספות לחיסכון. .וחזי משה עם לחיסכון גרפים תכין  – טלי

 ועובדי המנהל יתחילו בשילוט ונראות הפעילות במכללה.טלי 

 .עם הסטודנטים של רג"ב הסמסטר לפתיחת היום הכנת -ורד

 ארנון יבדוק אם מרחב שבילים יהיה מוכן לשתילה עד מועד ההפנינג.

 גילה תבדוק לגבי אפשרות בניית קורסים לבחירה, עוד תכניות שיצטרפו ללמוד קיימות.

 . צירוף נוספים לקורסי קיימות.כניות נוספות בסיורים בקימותיעל תבדוק שיתוף ת

 ליאור יבדוק רשימת גינות קהילתיות שניתן לסייר בהן. נעביר את הרשימה למעוניינים.

 קריסטינה וריקי )הדיקנית( תבדוק אפשרות הרחבת פעילות קהילייה גם לתחום הקיימות.

יבדוק )עם חבריו בשבילים( אפשרויות לקיום רעיונות האקטיביזם. רצוי לפעול עם אגודת  נילו

 הסטודנטים.

אגודת הסטודנטים: לרתום את האגודה להשתתף בהפנינג סמסטר ב' ובשתילה, במאבק על 

 התחבורה הציבורית, בפסטיבל האופניים, 

ב הפתיחה בפעילות המכללה בתחילת שרית מרציאנו תעזור בפתיחת החנות יד שניה, פרסומה ושילו

 סמסטר ב'.

 ורד וטלי יכינו את התיק לקידום מכללה ירוקה.

 

 


