עדכן ירוק –תשע"ג
"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן
עדן ואמר לו :ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם ,וכל מה שבראתי בשבילך
בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת ,אין מי שיתקן
אחריך" (קהלת רבה זק י"ג(

קיימות מהי?
קיימּות היא תפיסת עולם ודרך חיים השואפת למימוש הצרכים הסביבתיים ,החברתיים
והכלכליים של כל אדם ,תוך שמירה על זכותם של הדורות הבאים לממש את צורכיהם.
מכללת קיי רואה בנושא הקיימות והסביבה ערך חינוכי משמעותי ,לפיכך אנו פועלים
לקבלת תו תקן של 'קמפוס ירוק' מהמשרד לאיכות הסביבה.
בעדכן זה מפורטות הפעולות אותן נוקטת המכללה ,כדי לקדם את נושא הקיימות והחינוך
הסביבתי.

תשתיות:

•

מחזור נייר :במכללה מפוזרים עשרות מכלי מחזור נייר

•

חיסכון בנייר :המכללה מעודדת צילום והדפסות משני צדי הדף דו-צדדיות .מרבית
חומרי הלימוד נמצאים באתרי המודל ואינם מצולמים מודפסים.

•

מחזור בקבוקים :במכללה מפוזרים מכלים לאיסוף בקבוקים המעוברים למחזור.

•

"חסכמים" :בברזי השירותים הותקנו חסכמים לצמצום זרימת המים .נוסף
מתבצעת השקיה מבוקרת וממוחשבת.

•

חיסכון בחשמל :התחלנו בתהליך התקנת מנגנוני בקרה מנתקי חשמל לאחר
הפעלתם למקרנים ולתאורה .יש להקפיד על סגירת המכשירים בתום השימוש!

•

שילוט עצים :פרויקט של סטודנטיות מתכנית רג"ב עסק בשילוט העצים בחוצות
המכללה .בכל שלט מופיעים שם העץ ופרטים בוטניים .הכיתוב הוא בשתי שפות:
עברית וערבית.

חינוך:
הצגת תוצרים של סטודנטים הלומדים בקורס קיימות בפני סטודנטים משנה ב' במסלול
בית הספר היסודי לשנה ב' בתאריך .27.6.13
הפעלת מרחב וירטואלי ירוק וחיבורו לאתר המכללה ולמת"ל .במרחב תמצאו מערכי
שיעור ,מצגות ,סרטים ומאמרים בנושאי איכות הסביבה וקיימות.
תכנית שבילים הקימה מרחב אקולוגי במסגרת תכנית הלימודים .המרחב האקולוגי נועד
להביא לידי ביטוי את הרעיון של תכנית שבילים ליצירת חיבור וקשר בין חינוך ,סביבה
וקהילה .כרגע המחזור הראשון עוסק כעת בהקמת המרחב .הכוונה בתכנית היא
שהמחזורים הבאים יעסקו מעבר לפיתוח והחזקה יעסקו גם בשילוב המרחב לצרכי
חינוך והעצמה בקהילה .
המכללה הצטרפה לפרויקט הבינלאומי  :eno -תכנית בינלאומית מתוקשבת ללימודי
סביבה וקיימות.
המכללה מקיימת שיתוף פעולה עם המחלקה החינוכית של קרן קיימת לישראל בנושא
סיורים לשנת לימודים תשע"ד.
הכנת נייר עמדה של תלמידי שכפ"ץ בנושא שימור מול פיתוח.
קולוקוויום מכללתי בנושא חינוך לקיימות "הקשר שבין אדם וסביבה" ,אשר התקיים
ביום שלישי  25לדצמבר .2012

קהילה
התקיים הפנינג ירוק ב" 9.4.13 -חינוך לקיימות בעת העתיקה" -בשיתוף תכנית
המצוינים רג"ב של המכללה ורשות העתיקות במסגרת צוהרי יום ג'.
הוקם בוטיק יד שנייה להלבשה במכללה.

תכניות תשע"ד
הקמת מרכז קיימות ,אשר ירכז את כל הפעילויות הקשורות בחינוך לקיימות ולשמירה
על הסביבה.
טיפוח הגן הבוטני על ידי קבוצת המצוינים במכללה.
הקמת עלון ירוק.
המשך שילוט העצים במכללה בשלטים דו-לשוניים.
ארגון יום ניקיון ונטיעות בשיתוף עם קק"ל.
המשך חיסכון במים בחשמל ובנייר.

לשם מה קיימים יתושים בעולם?  /נתן אלתרמן
לשם מה קיימים יתושים בעולם?
יתושים ,לשם מה קיימים?
מטרידים ועוקצים ,דם אדם מוצצים

מן הדם מתקיימים ורק גרוד גורמים.
לשם מה הם בכלל קיימים?

יתושים קיימים בשביל צפרדעים
ובשרם לחיכם הוא ערב וטעים
קיימים הם בשביל הצפרדעים!

לשם מה קיימות הצפרדעים בעולם?
צפרדעים ,לשם מה קיימות?
בביצה הן עומדות ,מקרקור כבר צרודות
מיתושים מתקיימות וחירוש רק גורמות.

לשם מה הן בכלל קיימות?

צפרדעים קיימות בשביל החסידות
שאותן הן בולעות ועל רגל אחת עומדות.
קיימות הן בשביל החסידות!

לשם מה קיימות חסידות בעולם?
חסידות ,לשם מה קיימות?
הן תמיד נודדות ,משחיתות השדות,
גם אינן חכמות ,רק להרס גורמות
לשם מה הן בכלל קיימות?

חסידות ,זה ברור ,מביאות ילדים
אשר יהיו אנשים נחמדים.
חסידות מביאות ילדים!

לשם מה קיימים אנשים בעולם?

אנשים ,לשם מה קיימים?
הם הופכים עולמות ועושים מלחמות
לשם מה הם בכלל קיימים?

קיימים הם בשביל היתושים
אשר קיימים מדם אנשים!
לכן אל תתגאה אדם
ואל תרבה קושיות.
לכל יצור כאן בעולם יש סיבה לחיות
ואל תפגע נא ביתוש שעל אפך עומד

