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דבר נשיא האקדמית
לבד מעיסוקנו בהוראה ובמחקר חרטנו על דגלנו את נושא המעורבות החברתית והתרומה לקהילה.

אני שמח לצרף את ברכתי לדו"ח האחריות הסביבתית לשנת 2014. מאז הווסדה, פועלת האקדמית תל-אביב-יפו למען חינוך הדורות הבאים והשתלבותם של הסטודנטים במשק 

ובחברה הישראלית. ברם, עשייה חינוכית לא מסתיימת רק בלימודים ובמחקר, אלא גם בתרומה לקהילה ולסביבה.

כובד האחריות בכתיבת שורות אלה גדול פי כמה, היות שמדובר בדו"ח ראשון מסוגו בארץ במגזר האקדמי. היום, לאחר השינויים שנערכו בקמפוס לרגל הפיכתו לקמפוס ירוק, בטוחני 

שהאקדמית תוכל להוביל לשינוי מהותי בחברה הישראלית, בכל הנוגע לתפיסת הקיימות בעולם האקדמיה. 

יום ירוק במספר תחומים – הן במישור האקדמי, על ידי הטמעת תכנים סביבתיים בקורסים, הן במישור הקהילתי על ידי הפעלת  כבר חמש שנים שהאקדמית מקדמת סדר 

פרויקטים סביבתיים, הן במישור התפעולי, על ידי התייעלות אנרגטית וחיסכון בצריכת משאבים, והן במישור ההסברתי בקרב הסטודנטים ואנשי הסגל. העשייה הרבה שאנו מקדישים 

במסדרונות הקמפוס להצלחה זו, מוכיחה כבר שיש תמורה לחשיבה הירוקה וחינוך לקיימות. 

לסיום, אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה החשובה הזו, ומשוכנע כי האקדמית תל-אביב-יפו תמשיך להיות חוד החנית בכל הנוגע לקידום ערכים סביבתיים וחברתיים בעולם 

האקדמיה הישראלית.

פרופ' נחמיה פרידלנד,

נשיא האקדמית תל-אביב-יפו.
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האקדמית הינה המוסד האקדמי הראשון 
אשר מפרסם דו"ח אחריות סביבתית

המוצבים  הסולאריים  מהפאנלים  ההכנסות 
על גג האקדמית הסתכמו בכמעט 82,000 ₪ 

שהועברו במלואן למלגות לסטודנטים

לכל סטודנט ישנה אפשרות להירשם  
לקורס ירוק 

 בשנת 2013 צרכנו 
כ-12% פחות חשמל משנה שעברה 

כ-3000 ילדים ברחבי יפו נחשפים 
לפעילות הירוקה שלנו מדי שנה

12%3000

בסוף שנת 2010 סיימנו לבנות את הבניין 
הירוק הראשון שלנו

2010

82,000 1

מדי שנה לומדים באקדמית כ-4000 
סטודנטים ב-5 בתי ספר שונים

האקדמית הוסמכה כקמפוס ירוק על ידי 
המשרד להגנת הסביבה בשנת 2013  

בשנה"ל תשע"ד חגגה
האקדמית תל-אביב-יפו 20 שנות פעילות

2013  204000
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האקדמית תל-אביב-יפו הוקמה בשנת 1994 ביוזמה משותפת של אוניברסיטת תל-אביב, 
עיריית תל-אביב-יפו והוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, כמוסד אקדמי 

ציבורי להשכלה גבוהה . 
בשנת הלימודים תשע"ד לומדים באקדמית כ-4,000 סטודנטים בתוכניות הלימוד לתואר 
ראשון ושני ועד כה סיימו לימודיהם למעלה מ-10,200 בוגרים ומוסמכים. הבוגרים מתקבלים 
כסטודנטים מן המניין לתארים מתקדמים באוניברסיטאות השונות בארץ בתנאים החלים 
בלימודים  ממשיכים  הבוגרים  מן  חלק  להשלמות.  דרישה  וללא  אוניברסיטה  בוגרי  על 

מתקדמים אף באוניברסיטאות בחו"ל.

באקדמית תל-אביב-יפו, לא מתפשרים על האיכות. דרישות הקבלה גבוהות על מנת לאפשר 
ומעודכן  בכיר  אקדמי  וסגל  גבוהה  לימודים  שרמת  אמונה  מתוך  גבוהה,  לימודים  רמת 
במחקר ועולם המעשה, הם תנאים הכרחיים להצלחתם של הסטודנטים והשתלבותם בשוק 

העבודה ובלימודים מתקדמים בצורה הטובה ביותר.
לצד זה, האקדמית מאמינה בחשיבות היחס האישי, מתוך ראייה שכל סטודנט הוא בפני 
עצמו. מדיניות ה"דלת הפתוחה" שמיושמת ע"י כלל הסגל, כיתות הלימוד הקטנות והליווי 

הצמוד יבטיחו שכל סטודנט ימצה את הפוטנציאל הטמון בו.

האקדמית תל-אביב-יפו מאמצת מיומה הראשון חזון של הצטיינות אקדמית ושל תרומה 
עמוקה  מחויבות  מתוך  ופועלת  חברתי,  לשינוי  כמנוף  הסובבת  הקהילה  בחיי  ומעורבות 

לערכים אלה.

קמפוס האקדמית ביפו משתרע על שטח של כ-50 דונם וכולל בניינים אשר נבנו  בסטנדרט 
בנייה גבוה המעניקים לסטודנטים ולסגל תנאי הוראה, מחקר ורווחה ההולמים מוסד אקדמי 

מודרני. 
קמפוס האקדמית תל-אביב-יפו הוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה כקמפוס ירוק. משמעות 
ההסמכה הינה מימוש החלום הירוק והפיכתו למציאות ע"י עשייה משותפת של כל צוות 

האקדמית, במישור התפעולי, הקהילתי, האקדמי וההסברתי.

שכר הלימוד הינו מתוקצב וזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.

האקדמית תל-אביב-יפו
בית הספר למדעי המחשב:

דקנית בית הספר: פרופ' מיכל פרנס
בית הספר הינו בית הספר הגדול בארץ למדעי המחשב. מוביל בתחומו ומציע מגוון רחב 
יישומיים,  ולימודים  תיאוריה  לימודי  הלימודים משלבת  תכנית  וחטיבות.  התמחויות  של 

וכוללת שיתופי פעולה עם החברות המובילות בתחום.
בדו"ח הערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה קיבל בית הספר ציון "טוב מאוד" יחד 

עם האוניברסיטאות המובילות.
 תואר ראשון ).B.Sc( במדעי המחשב 

תואר שני )M.Sc( במדעי המחשב

בית הספר לממשל וחברה:
דקנית בית הספר: פרופ' נעמי חזן

בית הספר לממשל וחברה הוא אחד מבתי הספר הראשונים שהוקמו בארץ בתחום זה.
תכנית הלימודים מציעה מסלול ייחודי המשלב בי ן לימודי תיאוריה ומחקר, לעבודה מעשית 

והתמחות מקצועית במהלך הלימודים.
תואר ראשון ).B.A( בחברה-פוליטיקה

בית הספר למדעי ההתנהגות:
דקן בית הספר: פרופ' גילי גולדצוויג

בהכשרת  והמוערכים  המובילים  המוסדות  לאחד  הפך  ההתנהגות  למדעי  הספר  בית 
סטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה ולתואר שני בארבע מגמות בפסיכולוגיה: 
פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה תעסוקתית, נוירופסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה רפואית 

)היחידה בארץ(.
תואר ראשון ).B.A( במדעי ההתנהגות

תואר שני ).M.A( בפסיכולוגיה – 4 מגמות

בית הספר לניהול וכלכלה:
דקן בית הספר: פרופ' איזי )ישראל( בורוביץ

בית הספר לניהול וכלכלה ניצב בחזית האקדמית לאורך שנים בזכות ההסתכלות הייחודית 
על הכלכלה העולמית והמקומית והיכולת לשלב בין עולמות ידע שונים. תכנית הלימודים
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יוצרת שילוב מתואם של שני תחומים מרכזיים בשוק העבודה: כלכלה וניהול, המקנים הבנה
כלכלית רחבה לצד כישורי ניהול ייחודיים.

בית הספר מציע גם תואר ראשון בניהול מערכות מידע המשלב בין תחומי הכלכלה לתחומי 
טכנולוגיות המידע.

בנוסף, בית הספר מציע תואר שני במינהל עסקים ותואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני.
תואר ראשון ).B.A( בכלכלה וניהול

תואר ראשון ).B.A( בניהול מערכות מידע
תואר שני ).M.B.A( מנהל עסקים*

תואר שני ).M.A( בייעוץ ופיתוח ארגוני*

בית הספר למדעי הסיעוד:
דקנית בית הספר: ד"ר פזית עזורי

בית הספר מציע תואר ראשון בסיעוד - אח/אחות אקדמאי/ת, המשלב תכנים עיוניים עם 
לימודים קליניים והתנסות קלינית המותאמת לדרישות משרד הבריאות והמל"ג. התכנית 
מקנה מיומנויות ותשתית ראשונית לניהול צוותי בריאות, המשלבים ידע אנליטי וכישורים 

הדרושים לתפקוד מוצלח במהלך הקריירה.
תואר ראשון ).B.S.N( בסיעוד* - אח/אחות אקדמאי/ת

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה
ההחלטה להקים את קמפוס הקבע של האקדמית תל-אביב-יפו ביפו, הטילה על המוסד 
שליחות חברתית. בהתאם לכך, קבעה האקדמית את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה 
העיקריים. המרכז לקשרי אקדמיה קהילה פועל על בסיס מספר עקרונות: פעילות ארוכת 
טווח ביפו ודרום תל-אביב, עידוד שותפויות, פעילות בכל המגזרים וניצול תשומות ארגוניות 
של האקדמית תל-אביב-יפו. הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכי הקהילה. 
המרכז עוסק בחינוך וקידום ההשכלה, מצוינות בבתי הספר, פעילות בקרב קבוצות הורים, 
יזמות חברתית, פעילות למניעת התנהגויות אלימות ושימוש בסמים, קידום והטמעת ידע 

טכנולוגי בקרב התושבים, הטמעת חינוך סביבתי ועוד.
קהילה  אקדמיה  לקשרי  המרכז  של  הדגל  תוכנית   – עסקית  חברתית  ליזמות  החממה 
מכשירה סטודנטים להקים ולהפעיל עסקים חברתיים בקהילתם. התוכנית פועלת במקביל 
ללימודים לתואר באקדמית וכוללת קורסים ייחודיים והכשרה מעשית. התוכנית מעודדת 
"המישור   – )להרחבה  הסביבתי  ההיבט  על  בדגש  חברתיים  מיזמים  לפתח  סטודנטים 

הקהילתי"(.

• הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
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הקמפוס הירוק - 
חזון

האקדמית מאמצת את תפישת ''הקיימות'' - תפישת עולם בוגרת והומאנית המחייבת כל 

אחד ואחת מאתנו להתייחס למרקם החיים סביבו באותה מידת אחריות, אהבה והגינות 

שהוא מתייחס לעצמו. האקדמית בחרה באורח חיים סביבתי על פי עקרונות הקיימות, 

תוך הקמת תשתיות מקיימות בשלושה מישורים: תפעולי, אקדמי וקהילתי. מוסד שיהיה 

האקדמית  גבוהה.  להשכלה  ובמוסדות  הישראלית  בחברה  הירוקה  המנהיגות  ממובילי 

שואפת להטמיע ערכים סביבתיים לצד הערכים האקדמיים והחברתיים,  ובכך להיות חלק 

משמעותי במאבק העולמי למען שמירה על איכות הסביבה.
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 אודות דו"ח
האחריות הסביבתית

על  "משרדיים", משפיעים  מאפיינים  בעלי  לארגונים  בדומה  גבוהה,  השכלה  של  מוסדות 
הסביבה באופן משמעותי. עיקר העשייה האקדמית מתקיימת בתוך מבנים העושים שימוש 
המועברת  פסולת  מייצרת  הפעילות  כמו-כן,  ונייר.  מים  חשמל,  כגון  סביבתיים  במשאבים 
ושימוש  נסיעות  ואוניברסיטאות מושכות אליהן  לכך, מכללות  או למחזור. מעבר  להטמנה 
בכלי רכב הפולטים מזהמים וגזי חממה. לכן, ראוי שמוסדות להשכלה גבוהה ידווחו למחזיקי 
העניין שלהם על השפעותיהם הסביבתיות. האקדמית היא המוסד האקדמי הראשון בארץ 

אשר מפרסם דו"ח אחריות סביבתית.
קמפוסים  של  ההסמכה  תהליך  מגמת  את  תואם  אקדמיים  מוסדות  של  סביבתי  דיווח 
אקדמים כ"ירוקים" על-ידי המשרד להגנת הסביבה. תהליך הדיווח מעודד שקיפות, משמר 

סטנדרטים גבוהים של עשייה סביבתית ומשפר את רמת הניהול הסביבתי. 
הממשק בין עקרון הקיימות לבין מוסדות להשכלה גבוהה ראשיתו בדאגה לאינטרסים של 
הדורות הבאים וחינוכם. בנוסף, מוסדות אקדמיים החורטים על דגלם ערכים כגון חדשנות 
דוגמא  הנותן  וחדשני  מנהיגותי  גורם  להוות  צריכים  ובמחקר,  בהוראה  למצוינות  וחתירה 
למחזיקי העניין שלהן ובעיקר לסטודנטים ולבוגרים, בתחום העשייה המקיימת והאחריות 

הסביבתית גם בהתנהלותן היום-יומית.
על  שלהם  העניין  למחזיקי  לדווח  בחרו  בעולם  המובילים  מן  גבוהה  להשכלה  מוסדות 
ההשפעה  ודיווח  מדידה  כימות,  של  החשיבות  הבנת  בשל  וזאת  הסביבתיים,  ביצועיהם 
גם  כמו  גבוהה,  להשכלה  מוסדות  של  הסביבתיים  הדיווחים  ייחודיות  שלהם.  הסביבתית 

בדו"ח זה, מתבטאת בדיווח על ההיבט הסביבתי של ליבת הפעילות האקדמית. 

מטרת הדו"ח:
הדו"ח מיועד למחזיקי העניין החיצוניים של האקדמית, ובהם מוסדות אקדמיים מקבילים, 
לשם  ועוד  מוניציפליות  ורשויות  ממשלה  משרדי  האקדמית,  שוכנת  שבקרבה  הקהילה 
יצירת דיאלוג על סוגיות מהותיות רלוונטיות. כמו-כן, הדו"ח מיועד למחזיקי עניין הפנימיים 
הסביבתית  לעשייה  אותם  לרתום  מטרה  מתוך  והאקדמי(  המנהלי  הסגל  )הסטודנטים, 
העתידית. המטרה היא שהדיווח הסביבתי יסייע לאקדמית להגדיר מטרות, להעריך ביצועים, 

לתכנן ולהנחיל שינוי משמעותי בתחום זה. 

תהליך העבודה:
העסקית  הקהילה  ידי  על  המקובלים  לכללים  בהתאם  נכתב  וולנטרי  סביבתי  דיווח 
הבינלאומית. מרבית הארגונים המדווחים נעזרים בהנחיות מסגרת יוזמת הדיווח הבינ"ל,  
כ- 100  כוללת   GRI-ה של  הדיווח  מסגרת   GRI (Global Reporting Initiative)1-ה
 .GRI2-אינדיקטורים, מתוכם, 30 אינדיקטורים סביבתיים.  דו"ח זה נכתב ברוח עקרונות ה
באקדמית.  הרלוונטיים  הגורמים  מכלל  עדכניים  ונתונים  מידע  באיסוף  המשיך  התהליך 

בשלב הבא נעשה תהליך של עיבוד ואימות הנתונים כדי לאתר ולנתח מגמות. 

גבולות הדו"ח:
האקדמית הצהירה על כוונתה לפרסם דו"ח אחריות סביבתית מדי שנתיים. דו"ח זה מוגדר  
ולכן  ניתן לדווח "אחורה"  עבור השנים 2012-2013, אולם כנהוג כשמדובר בדו"ח ראשון, 
הוא מכיל, לעתים, נתונים משנת 2009. הנתונים המתפרסמים בדו"ח זה יהוו "שנות בסיס" 

שביחס אליהן האקדמית תקבע את יעדיה לשיפור ביצועיה הסביבתיים העתידיים. 

צוות כתיבת הדו"ח:
במהלך תשע"ג הסטודנטיות אבישג איזון, סנדרה גרודנסקי, הדר זנפט, טל מוצפי ותמר 
שמואלי, מבית הספר לכלכלה וניהול באקדמית אספו נתונים אודות הביצועים הסביבתיים 
ועיבודם  הנתונים  איסוף  באקדמית.  הירוק  הקמפוס  רכזת  של  בסיועה  האקדמית  של 
התקיימו במסגרת הסדנא המסכמת של ההתמחות באחריות תאגידית, בהנחיית מיכאל 
ליסק. הסטודנטיות הציגו את העבודה בפני הנהלת האקדמית. מנכ"ל האקדמית החליט 
לחלק  יהיה  אשר  סביבתית,  אחריות  דו"ח  לכדי  המהלך  את  ולהפוך  הרעיון  את  לאמץ 

אינהרנטי של  הקמפוס הירוק המנוהל באקדמית. 

1. ראה נספח אינדקס האינדיקטורים הסביבתיים של ה-GRI בסוף הדו"ח.
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx .2
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במהלך שנת 2009 הוחלט לעשות שינוי משמעותי בקמפוס האקדמית תל-אביב-יפו: 
השתלבות במסלול ההסמכה של "קמפוס ירוק" מטעם המשרד להגנת-הסביבה. לצורך 

קבלת ההסמכה  היה על האקדמית לשלב עקרונות סביבתיים בכמה מישורים: 
 המישור התפעולי: שיפור  הביצועים הסביבתיים וצמצום צריכת המשאבים 

בקהילה  מתמשכים  חברתיים-סביבתיים  פרויקטים  הפעלת  הקהילתי:  המישור   
 המישור האקדמי: הטמעת תכנים סביבתיים בקורסים האקדמיים 

 מישור ההסברה: הטמעת הערכים הירוקים 
במרץ 2013 הוסמך קמפוס האקדמית תל-אביב-יפו כ"קמפוס ירוק" על-ידי המשרד 

להגנת הסביבה.
בדצמבר 2010 הוקמה מועצה ירוקה בראשותו של ד"ר ישראל פלג, מנכ"ל המשרד 
לרכז  היא  המועצה  מטרת  האקדמית.  של  הנאמנים  וחבר  לשעבר  הסביבה  לאיכות 
ולקשר בין הגורמים המעורבים )סגל מנהלי, מרצים, סטודנטים( לשם הקמתה ויישומה 
של תוכנית סביבתית במסלולים השונים באקדמיה. המועצה מתכנסת פעמיים בשנה.

ב-2011 נפתחה משרת רכזת קמפוס ירוק הפועלת  במרכז לקשרי אקדמיה קהילה, 
האקדמית  מנכ"ל  בראשות  היגוי,  ועדות  לקהילה.  סביבה  שבין  הזיקה  בשל  וזאת 
אגודת  עתידי.  ותכנון  הפעילות  על  בקרה  ומטרתן  דו-שבועי,  בסיס  על  מתכנסות 
מול חברת  על התיאום  נאמן מחזור בקבוקים האמון  הסטודנטים קלטה לשורותיה 
אל"ה. האקדמית, בסיועם של מלגאים, מפעילה אתר אינטרנט ייעודי לתחום ה"קמפוס 

ירוק"1, והפיקה עלון סביבתי המרכז בתוכו את החדשות והעדכונים הרלוונטיים.

תהליך ההסמכה 
 כ"קמפוס ירוק"

וניהול התחום

https://www.mta.ac.il/greencampus/Pages/default.aspx .1

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ ונשיא האקדמית, 
פרופ' נחמיה פרידלנד בעת ביקור באקדמית
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המישור האקדמי
ליבת העשייה של האקדמית היא חינוך, מחקר והוראה. במסגרת זו הוטמעו קורסים בעלי 
תכנים סביבתיים מהותיים. אנו רואים בקורסים אלו מצד אחד אמצעי לגידול דור של 
מנהיגות סביבתית מקרב הסטודנטים של האקדמית וגם אמצעי להפצת תובנות סביבתיות 

לשוק העבודה אליו פונים הסטודנטים עם סיום לימודיהם.
הקורסים הסביבתיים שהוצעו ומוצעים כחלק מתוכניות הלימודים:

קורס רב תחומי לכלל הסטודנטים באקדמית: 
מבוא לאיכות הסביבה: מטרת הקורס היא הקניית ידע בנושא רב תחומי ובין תחומי גם 

יחד המיועד לקהל משתתפים הטרוגני מבחינת מקצועות לימוד ורקע מוקדם.
מבוא לקיימות: הקורס מאפשר להכיר את מאפייני הקיימות על היבטיה השונים והמגוונים: 
סביבה, חברה, כלכלה, אתיקה, פסיכולוגיה, מדיניות, טכנולוגיה, תכנון עיצוב ועוד. הקורס 
מקנה ידע במגוון רחב של תחומים, ומתייחס להתפתחויות האחרונות בכל תחום בזירה 

הגלובלית והישראלית כאחד.

קורסים בניהול וכלכלה: 
של  והחברתית  הסביבתית  ההתנהלות  את  מדגיש  הקורס  תאגידית:  ואחריות  אתיקה 

עסקים מהזווית האתית.
שיווק ירוק: הקורס עוסק במציאת דרך המלך לפיתוח מוצרים ושירותים סינרגטיים אשר 
יספקו את צרכי הלקוחות, יניבו רווחים לתאגיד ולא יגבו מחיר סמוי מהסביבה ואף יטיבו 

עמה. 
פרוייקט  ייבחר  ומתוכם  ירוקים  פרויקטים  ליזום  לסטודנטים  מוצע  מתשע"ד  החל 

שהאקדמית תיישם במסגרת הקמפוס הירוק.
כלכלת משאבי טבע וסביבה: הקורס בוחן את הערך של משאבי טבע מתכלים ומתחדשים, 
אשר אינם נסחרים באמצעות מנגנוני שוק מקובלים ומעריך את ההשלכות הסביבתיות 
באמצעות אומדנים של תועלות, עלויות ונזקים. הקורס משלב שימוש במודלים כלכליים 

עם דוגמאות מתחומים של משאבי טבע וסביבה.
יזמות סביבתית ירוקה: סמינר הבוחן בעיה או שאלה בנושאים שקשורים ליזמות בתחומי 
שונים  בכלים  תוך שימוש  בישראל,   )sustainability( והקיימות  איכות הסביבה  שימור 

שנרכשו במהלך הלימודים בביה"ס לניהול-כלכלה.

אחריות סביבתית של עסקים: קורס מבוא הנותן דגש על מהלכים וולנטריים הנעשים על-
ידי עסקים במסגרת של אסטרטגיית אחריות תאגידית. כמו-כן, הקורס בוחן את מגוון 

הממשקים הסביבתיים שיש לעסקים מסוגים שונים עם הסביבה.
כלכלה בת קיימא: הקורס חושף חשיבה כלכלית חדשה ומפתח חשיבה ביקורתית על 
הנחות היסוד של הכלכלה הניאו קלאסית המקובלת תוך יצירת תשתית ליישום חשיבה 

כלכלית-סביבתית מתקדמת.

קורסים במדעי התנהגות ובממשל וחברה: 
סביבה ופוליטיקה: הקורס בוחן מה לפוליטיקה וסביבה? מה בין משבר האקלים העולמי 
לפוליטיקה העולמית והמקומית? האם טיפול בפסולת הוא עניין פוליטי? ומה על משבר 

המים? איך ומדוע הפקת נפט הופכת סוגיה הנוגעת להגנה על זכויות אדם?

קורסים במדעי מחשב: 
ממשקי אדם מכונה מתקדמים: במסגרת הקורס סטודנטים מבית הספר למדעי המחשב, 
העולם  אל  חדשניים  ממשקים  צוות  בעבודת  יפתחו  ההתנהגות,  ומדעי  וכלכלה  ניהול 

הדיגיטלי, אשר מעודדים סביבה ירוקה. ממשקים מוחשיים – כולל היבטים סביבתיים. 

מספר הסטודנטים הרשומים לקורסים סביבתיים:

ניתן לראות שבין השנים 2012-2013 יש עלייה במספר הסטודנטים הרשומים לקורסים 
הסביבתיים
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התייעלות אנרגטית
הפליטות וזיהום האוויר הנגרם כתוצאה מצריכת חשמל מהווים את ההשפעה הסביבתית 
המזוהה ביותר עם ארגונים בעלי מאפיינים "משרדיים" כדוגמת האקדמית. במהלך השנים, 

האקדמית נקטה במספר צעדים בכדי לצמצם את צריכת החשמל, ובהם:

לפיה  החשמל,  רשות  של  תקנה  התפרסמה   2008 יולי  בחודש   - סולארית  מערכת   
החשמל  והזרמת  הפוטו-וולטאית  בטכנולוגיה  סולאריות  מערכות  התקנת  תתאפשר 
המיוצר לרשת החשמל. חברת החשמל מתחייבת לקנות את החשמל הסולארי בתעריף 
באנרגיות מתחדשות,  השימוש  את  לעודד  נועדה  התקנה  שנה.   20 למשך  למדד  קבוע 
שייצורן אינו כרוך בפליטת מזהמים וגזי חממה. בשנת 2010, האקדמית החליטה לבנות 
מתקן על גג בניין ווסטון למדעי המחשב, בהספק שיא של 50 קילו-וואט וערכה מכרז.

הקמת מערכת אנרגיה סולארית התאפשרה הודות לתרומה של כ- 530,000 ₪. התשואה 
הצפויה מהמערכת הסולארית היא של כ-12% )90 אג' לקוט"ש( ותתקבל  מידי שנה מייצור 

תפוקה של 83,300 קוט"ש. 
הניתנות  השונות  למלגות  מופנות  והן   ₪  82,000 על  עומדות  התפוקה  מייצור  הכנסות 

לסטודנטים.

מיום  הסולארית  מהמערכת  שהתקבל  החשמל  ייצור  את  לראות  ניתן  שלעיל  בגרף 
הקמתה.

המישור התפעולי
- בראשותו של מנכ"ל האקדמית ובהשתתפות  הקמת פורום התייעלות אנרגטית   
הסגל הבכיר בליווי יועץ אנרגיה. הפורום מתכנס אחת לחודש ובמסגרתו נבחנים דו"חות 

הצריכה החודשיים ואופנים לצמצום הצריכה.

 מערכת ניטור אנרגיה - מערכת לניהול אנרגיה )תוצרת eSight( הותקנה באקדמית על 
מנת לצמצם את צריכת החשמל. המערכת מאפשרת ניטור אוטומטי של צרכני האנרגיה 
בארגון, ביצוע ניתוחים מגוונים, שליחת דוחות והתראות באופן אוטומטי, ויזואליזציה של 
נתוני הצריכה ושימוש בלוחות שעונים דינמיים. המערכת מגבירה את המודעות לאופי 
צריכת האנרגיה במכללה בזמן אמת, ומאפשרת פיתוח אסטרטגיות לשליטה והפחתה 
של הצריכה תוך מעקב קבוע מול היעדים והתקציבים. הניתוח המתאפשר באמצעות 

המערכת הינו מגוון:
   ניתוחי אנרגיה רחבים.

   ניתוחי מונים - השוואת תקופות, מפת חום, ניתוח תלת מימד.
.Load factor, Power factor ,ניתוחי צריכת חשמל - צריכות מקסימליות   

   ניתוחי ביצועים - נרמול סטטיסטי של גורמים משפיעים.
   התפלגות צריכה.

מטרת המערכת הינה לנטר ולעקוב אחר השפעות של פעולות חסכון שמבוצעות כיום 
ויבוצעו בעתיד.

 הקמת מערכת בקרה וגלאים בבניין בית הספר למדעי ההתנהגות - הודות להכרתו 
להשתתפות  זכתה  האקדמית  האנרגיה,  משרד  על-ידי  אנרגטית  התייעלות  כפרויקט 

במימונו בסך של 30,000 ₪. 

 החלפת תריסי פיזור - ייעול פיזור האנרגיה ויצירת אקלים נוח יותר בכיתות הלימוד, 
אולמות הרצאה ושטחים ציבוריים.

 הצללה - יצירת בידוד תרמי של חלונות ו- SKYLIGHT )בוצע ב- 2012(.

 התקנת מערכת בקרה אלקטרונית - של מיזוג אוויר בבית הספר למדעי המחשב. 

 וירטואליזציה של חוות השרתים - המעבר לשרתים וירטואליים מהווה גורם לחיסכון 
בצריכת החשמל של חוות השרתים ובפליטת החום. 
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 משטרי בקרה - הגדרת משטרי הדלקת מיזוג ותאורה ברחבי הקמפוס. הותקנו רגשי 
פעילות המאפשרים כיבוי מאולץ של המחשבים והתאורה בחדרים בקמפוס וכן כיבוי 
מאולץ של המזגנים בשעות אחר הצהריים תוך אפשרות הדלקה חוזרת לאלה המעוניינים 
בכך. כיום, ניתן לבקר ולדגום את עבודתם של קבוצות מחשבים. כאשר המערכת קולטת 
כי מחשב מסוים דולק אך לא נעשית בו כל פעילות, היא מסוגלת לכבותו באופן הדרגתי 
החל מהמסך, כונן קשיח ולבסוף המחשב עצמו. פעילות זו, מביאה לחיסכון משמעותי 

בחשמל בייחוד במעבדות המחשבים הרבות ברחבי הקמפוס.

 התקנת נורות PL ברחבי הקמפוס - נורות פלורסנט יעילות עד פי 8 מנורות ליבון 
ואורך חייהן עד 8,000 שעות.

 .SCCM 2007 אשר מתלבש על המערכת MICROSOFT-R3 הטמעת מודל חדש של 
נתוני  את  לדעת  שניתן  כך  בארגון,  החשמל  צריכת  הגדרות  על  ברובו  מבוסס  המודל 
איסוף  באמצעות  אלו.  לשעות  ומחוץ  השיא  בשעות  הארגון  במחשבי  החשמל  צריכת 
נתונים אלו, ניתן להביא להחרגת קבוצות מחשבים מסוימות )למשל, חוות השרתים של 

הארגון(.

100 אלף ₪ מהועדה לתכנון  - התקבל מענק של   T5 גופי תאורה מסוג  התקנת   
ולתקצוב על מנת להחליף את גופי התאורה הישנים מסוג T8 בגופי תאורה חסכוניים 
ויעילים מסוג T5 בבניין פומנטו עלות הפרויקט כ-200 אלף ₪. לגופי תאורה T5 יתרונות 

משמעותיים ויעילות גבוהה בחיסכון צריכת החשמל:
    סטארטר אלקטרוני מתקדם וייחודי לשיפור התפקוד ולחיסכון בהפעלה.

    אורך חיים משמעותי ביותר של כ-30,000 שעות עבודה.
    תאורה ייחודית בעלת קשת צבעים רחבה אשר ידידותית יותר מתאורת ניאון רגילה

       כמו בפלורסנט.
    פליטת חום נמוכה מאוד המובילה לחיסכון בהוצאות הקירור מהמזגן.

תוצאת נקיטת צעד זה מסתכמת בחסכון כולל של 500,000 ₪ לאורך תקופת החיים וכן 
החזר השקעה לאחר קבלת המענק לאחר תקופה של 24 חודשים. 

 חיישני נוכחות - הותקנו בכיתות הלימוד, כך שאם אין פעילות בכיתה במשך 22-27 
דקות, כל מכשירי החשמל והתאורה נכבים באופן אוטומטי.

הפאנלים הסולאריים המותקנים על בניין מדעי 
המחשב, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו
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דלתות  הותקנו  הקמפוס  ברחבי  המצויות  בקפיטריות   - חשמליות  דלתות  התקנת   
חשמליות במטרה לחסוך בצריכת החשמל )עיקר בזבוז האנרגיה נוצר כתוצאה מהשארת 

דלתות הקפיטריה פתוחות במהלך חודשי הקיץ(.

 התקנת שעוני תאורה בחנייה - במטרה להקטין את צריכת החשמל באקדמית מחוץ 
לחודש  אחת  מתבצע  השעונים  כיוון  בחנייה.  הפעלה  שעוני  הותקנו  הפעילות  לשעות 

בממוצע ועל פי עונות השנה. 

לבצע  כדי  לחות  רגשי  התקנת   - לפיזיולוגיה  במעבדה  במערכות  השימוש  ייעול   
וויסות יותר נכון לטמפרטורה. זהו צעד נוסף שנעשה כדי להוריד את צריכת החשמל מחוץ 

לשעות הפעילות.

3,000צריכה מחוץ לשעות הפעילות ליום חול ממוצע
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בגרף לעיל מוצגת הירידה בצריכת החשמל מחוץ לשעות הפעילות.
הערה: בדצמבר 2012 אירעה תקלה במערכת ולכן הנתונים לא מוצגים.
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גזי  מפליטות  הנגרמת  האקלים  שינוי  תופעת  עם  ההתמודדות  בחשיבות  הכרה  מתוך 
חממה כתוצאה מפעילות אנושית ברמה האישית, העסקית והלאומית מודדת האקדמית  
בשלב זה את פליטות גזי החממה הנוצרות מצריכת חשמל בלבד. מדובר בפליטות עקיפות 
שאינן באחריות ישירה של האקדמית אלא בפליטות הנפלטות ממתקני חברת החשמל 

המייצרים את החשמל שהאקדמית רוכשת ומשתמשת. 
חישוב פליטות גזי החממה נעשה לפי הנחיות מנגנון הדיווח ורישום גזי חממה של המשרד 
הן  נובעת  אשר  ל-2012  ביחס  ב-2013  הפליטות  בירידת  להבחין  ניתן  הסביבה.  להגנת 
מצמצום בצריכת החשמל על ידי האקדמית והן כתוצאה משימוש בסל דלקים נקיים יותר 

על ידי חברת החשמל לצורך ייצור החשמל. 

בנייה ירוקה
הבניין    .2010 באוקטובר  הושק  אשר  וכלכלה,  ניהול  בניין  את  לבנות  החלו   2009 בשנת 
אשר נבנה על ציר מזרח-מערב, כולל חזיתות עיקריות הפונות לכיוון דרום וצפון, ובזאת 
את  מאפשרים  הבניין  של  המערביים  חלונותיו  הבניין.  על  חום  עומס  הפחתת  מאפשר 
אוורורו הטבעי, וכתוצאה מכך הצורך במערכת מיזוג אויר מצטמצם. כמו כן, מרבית כיתות 
הלימוד מוקמו בכוונים צפון-דרום, כיוונים מועדפים לצמצום עומס חום והשגת תאורה 

טבעית איכותית.
ורפפות, אשר  כרכוב  הצללה, באמצעות  כגון  נוספים,  סביבתיים  מכיל אלמנטים  הבניין 
תוכננה בעזרת ניתוחים אקלימיים של יועץ מומחה לנושא. הצללה זאת מאפשרת מצד 
אחד, כניסת שמש ישירה בחודשי החורף לחלל הציבורי הפונה לדרום,  להקטנת הצורך 
הצללה  מספקת  שני  ומצד  הבניין,  של  המרכזי  בחלל  טבעית  תאורה  ולשילוב  בחימום 
בחודשי הקיץ לבניין וסביבתו, וכן ניתוב התאורה הטבעית לתקרת החלל המרכזי. כמו כן, 
מרבית חללי הבניין מוארים באופן טבעי: החלל המשותף והמעברים )באמצעות סקייליט(, 
וחדרי הצוות והסגל וכיתות הלימוד, שם גם הותקנו תריסים בתוך מערכות החלונות. בנוסף, 
מעלה המדרגות המרכזי הליניארי "רחוב אנכי" מזמין שימוש ונגישות לרוב חלקי המבנה, 

ובכך מועט השימוש במעליות ומוביל לחיסכון באנרגיה.

העמדת הבניין ביחס לכיווני השמים )בהתאם צמצום עומס חום, וייעול התאורה הטבעית(

תכנון אקלימי בלונג' - אוורור טבעי

פליטות גזי חממה מצריכת חשמל

גזי חממה )טון שווה ערך פחמני CO2e(שנה

20112,732

20123,284

20132,817
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השוטפת  מהפעילות  כתוצאה  המיוצרת  הפסולת  כמויות  לצמצום  פועלת  האקדמית 
שלה. הוצבו פחים לאיסוף ומחזור נייר, סוללות, דיסקים, פסולת אלקטרונית ומכלי שתייה 
המחויבים בחוק הפיקדון ומכלי משקה של ליטר וחצי. בנוסף, יחידת המחשב דואגת למחזר 

טונרים ולהזמין טונרים ממוחזרים עבור מדפסות המאפשרות זאת.
עיריית תל אביב טרם החלה בהפעלת תוכנית להפרדת פסולת ובשלב הנוכחי מתמקדת 
בתכנית הקומפוסטציה העירונית: תכנית חינוכית-הסברתית במהותה, אשר מטרתה להעלות 
בהדרגה את מספר התושבים המעוניינים להפריד בביתם את הפסולת האורגנית ולהשליכה 

לקומפוסטר. תכנית זו מעודדת תושבים להצטרף למעגל מפרידי הפסולת האורגנית.
בשלב הראשון, שילוב בניינים משותפים, בתים פרטיים ומוסדות המוכנים להצטרף לתכנית 

לרכישת קומפוסטרים מסובסדים ולקבל ליווי בתפעולם. 
בשלב השני של התכנית תתבצע הפרדה של משאיות בהובלת פסולת יבשה ורטובה.

כיום העירייה נמצאת בשלב הראשון והמטרה היא כי בעתיד יחל באקדמית תהליך למיון 
והפרדת פסולת רוחבית. כרגע, אין אפשרות לבצע מדידה של משקל הפסולת המוצקה  

המיועדת להטמנה ולכן לא מתאפשר תהליך של בקרה על צמצום הכמויות. 

האקדמית מקדמת צעדים לצמצום הפסולת:
כחלק ממהלך של חלוקת "מתנות ירוקות", נרכשו ספלים רב פעמיים לכלל עובדי האקדמית, 

המפחיתים את השימוש בכוסות חד פעמיות, הנזרקות מדי יום.

צמצום ומחזור ניירפסולת
בין השנים 2009-2013 אספה האקדמית נייר וקרטון למחזור בעזרת חברת "אמניר": 

האקדמית הטמיעה צעדים ונהלים על מנת להפחית את השימוש בנייר: 
הכנסת השימוש במערכות ממוחשבות - הגשת ערעורים על בחינות, הודעות ועדכונים 

באתר האקדמית והדיוור האלקטרוני, הנגשת מאגרי הספרייה מרחוק, קבלת פקסים 
באמצעות הדוא"ל ועוד.

הדפסות חכמות - אי הדפסת סילבוסים ורשימות סטודנטים בשיעורים, הגדרת הדפסה 
משני צדי הנייר כברירת מחדל, שימוש חוזר במעטפות נייר, הדפסת בחינות על שני צדי 

הנייר ועוד.
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מחזור בקבוקים
בשנת 2011 הוצבו פחים לאיסוף פחיות, בקבוקי זכוכית ופלסטיק המחוייבים בחוק הפיקדון, 
ברחבי האקדמית. אגודת הסטודנטים ניהלה מעקב ורישום של הכמויות שנאספו, מול תאגיד 

המיחזור אל"ה. החזר הפיקדון הכספי מממן פעילות ירוקה להעלאת המודעות.

גריטה
במטרה לצמצם פסולת אלקטרונית מתקיים תהליך של גריטה או תרומת ציוד אלקטרוני ישן 

לשותפים החברתיים של האקדמית.

בגרף לעיל מוצגות כמויות הגריטה שבוצעו בשנת 2013 

מחזור טונרים וראשי דיו
באקדמית מתבצע מחזור של ראשי דיו וטונרים על ידי יחידת המחשוב

בגרף שלעיל מוצגות הכמויות שמוחזרו. בשנת 2013 ישנה ירידה בכמות הטונרים בעקבות 
החלפת הטונרים לעמידים יותר.  ישנה עלייה במספר ראשי הדיו בעקבות החלפת המדפסות 

באקדמית ממדפסות שני ראשים למדפסות ארבעה ראשים.

צריכת מים

מתוך הבנה והכרה בחשיבות משאב המים, ננקטים באקדמית צעדים לחסכון במים:
 הותקנו ברזי שש שניות בשירותי בית הספר למדעי המחשב. 

 נסגר חלקית ברז האקדמית המשני.
 יובשה המדשאה המערבית ובמקומה נשתלו עצים. 

 הותקנו משתנות ללא מים.
 הותקנו מיכלי הדחה דו כמותיים בחדרי השירותים.

 הוצבו שלטים בחדרי השירותים ובמטבחונים המעודדים חיסכון במים.
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המישור הקהילתי
האקדמית תל-אביב-יפו קבעה כי תחום המעורבות החברתית יהיה אחד מיעדיה העיקריים. 
האקדמית, באמצעות המרכז לקשרי אקדמיה קהילה, רואה עצמה גורם מרכזי ופעיל בהנעת 
שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב. אחריות סביבתית כלפי הקהילה אשר בקרבה פועלת 

האקדמית והטמעת ערכים סביבתיים, הינה חלק מסדר היום החברתי של האקדמית.
באקדמית פועלים מספר פרויקטים קהילתיים-סביבתיים מרכזיים.

מיזם Green Utopia – ביוזמתה של אלא חסונה
המיזם, בהובלתה של תושבת יפו אלא חסונה, צמח בתוך החממה ליזמות חברתית-עסקית 
וכיום הוא מקבל תמיכה מלאה מהמרכז לקשרי אקדמיה קהילה באקדמית. תוכנית החממה 
מכשירה  קהילה,  אקדמיה  לקשרי  המרכז  של  הדגל  תוכנית  עסקית,  חברתית  ליזמות 
סטודנטים לתואר ראשון להקים ולהפעיל מיזמים לשינוי חברתי ומלווה אותם עד להקמת 

עסק חברתי.
החזון - עיצוב העיר יפו והפיכתה למקום ירוק יותר באמצעות הטמעת ערכים סביבתיים 

בקרב ילדי יפו בפרט ובקהילה בכלל, כמו גם הגדלת השטחים הירוקים והמטופחים ביפו.
מטרות התכנית:

1. פיתוח מודעות לנושא איכות הסביבה בקרב ילדי יפו.
''בית ספר ירוק'', בדגש על מיון ומחזור פסולת  2. עידוד בתי הספר לקבלת הסמכה של 
וצמצום משאבים. בית הספר "אחווה" שבו פועל הפרוייקט קיבל הסמכה ירוקה בזכות הליווי 

של הפרוייקט.
עד  הפחד  עם  והתמודדות  חיים  בעלי  מפני  הילדים  אצל  הקיימת  הרתיעה  הפחתת   .3

להפיכת בעלי חיים לחלק בלתי נפרד מחיי הילדים.
בשנת 2014 הפרוייקט פעיל בארבעה בתי ספר ביפו: חסן עראפה, אחווה, ויצמן ואג'יאל,  
ומדי שנה נחשפים  אליו כ-1000 תלמידים בשכבות ד'-ו'. סטודנטים של האקדמית מנחים 

את הפעילות בבתי הספר וזוכים למלגות ירוקות מטעם האקדמית.

"הכי יאפא בסביבה" 
רוטשילד".  "שגרירי  בארגון  האקדמית  של  סטודנטים  פעילות  במסגרת  צמח  הפרוייקט 
חזון התוכנית: פיתוח מנהיגים סביבתיים ויצירת קרקע פורייה לאימון כישורים מנהיגותיים 
ומיומנויות תקשורתיות אשר מאפשרים להם להשפיע על המודעות והמציאות הסביבתית 
בקהילה. תוכנית זו מאפשרת לתלמידים להיות "כוח חלוץ" להובלת שינוי ביפו הן במרחב 

האישי והן במרחב הציבורי.
מטרות התכנית:

1. להוות מרכז להעצמה אישית ופיתוח מנהיגות בקרב בני נוער. 
2. לפתח מודעות סביבתית וקידום סביבה ירוקה ביפו ושיפור חזות המרחב הציבורי ביפו.

2. קידום מודעות ומעורבות חברתית - סביבתית כללית של המשתתפים בתוכנית, לא רק 
בהיבט היפואי.

3. לחזק הזהות היפואית החיובית של בני הנוער וחיבור למורשת ולעבר היפואי.
4. ליצור מודל חדשני לשיתוף פעולה ומעורבות חברתית בין מוסדות אקדמיים, סטודנטים 

ובני נוער במרחב קהילתי מוגדר.
5. לספק כלים לבחינת סוגיות סביבתיות לצורך נקיטת עמדה והובלת השינוי בקרב הקהילה 

הבוגרת ולא רק בעולמם של בני הנוער. 
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"פרויקט אריאל"- 
המיזם צמח במסגרת החממה ליזמות חברתית-עסקית. תכנית טיפולית המותאמת לצרכי 

הפרט, כאשר המטרות הטיפוליות מושגות דרך העבודה בגינה ובליווי מטפל מוסמך בגינון.
מטרות התוכנית:

הגינון  באמצעות  חקלאיות  חברתית  ובפעילויות  ירוקה  בפעילות  העוסק  מרחב  יצירת   .1
הטיפולי לבני נוער וילדים ברחבי הארץ.

2. להיות מקום העצמה והצלחה, כאשר לאורך כל התכנית חווים בני הנוער תחושות הצלחה 
בגינה ומחוצה לה. בני הנוער מתנדבים בקהילה, פעולה המשפיעה על על מעגלים מתרחבים 

ונותן להם תחושת מחויבות ואחריות.
3. יצירת מקום המשמש מרחב פעולה והתנדבות תוך הקניית, ידע, כלים, ערכים, ואהבת 

הטבע והאדמה, כאשר הדגש הוא בעיקר על הדרך לצד התוצאה.
בשנת 2014 הפרוייקט פעל בשלושה בתי ספר: עירוני ז', עמל טכנולוגי ובית ספר הנשיא 

ונחשפו אליו כ-500 ילדים.

 "SWAP-TLV"
מטרת המיזם, אשר צמח אף הוא בחממה ליזמות חברתית עסקית, היא לקדם את האפשרות 
מאפשרים   SWAP-ה אירועי  "קח-תן".  אירועי  הפעלת  באמצעות  שיתופית  צריכה  של 
הזדמנויות רכישה שוות, ומייצרים מפגש קהילתי ואירוע תרבותי אשר תורם ליצירה של 
קהילה מאוחדת. בד בבד, מקדם המיזם סביבה ירוקה בשל הערכים האקולוגיים הגלומים 

בשימוש החוזר במוצרים המוחלפים.
מטרות המיזם:

1. חסכון בכסף ובמשאבים, המרת הקנייה בהחלפה, שימוש חוזר ומיחזור.
2. קידום מגמה ירוקה בעיר חיסכון באנרגיה ומשאבים על ידי שימוש חוזר.

3. תרומה לקהילה - תרומת עודפים לעמותות שונות בת"א-יפו ותרומת פריטים למיחזור.

4. חיזוק  קהילה עירונית  המבוססת על סולידריות ושיתוף.
5. מיקרו יזמים - עידוד פרוייקטים עצמאיים בתחום הצריכה השיתופית.

הפרויקט בעל השפעה ונפח פעילות נכבד ומקיים שיתופי פעולה פוריים באופן שותף עם 
גורמים רבים, כגון: עיריית תל-אביב-יפו, "המשלמה" ביפו, המשרד להגנת הסביבה, בתי ספר 

וגנים בתל-אביב-יפו, קהילת oshare הפועלת לקידום כלכלה שיתופית ועוד.

פעילויות נוספות למען הקהילה
יום הניקיון - בכל שנה עיריית תל-אביב-יפו מקיימת יום ניקיון בשיתוף המשלמה. בשנת 

2013 מדריכים מפרויקט Green Utopia השתתפו במספר פעילויות:
בנושאים  שהתמקד  ירושלים,  בשדרות  לציבור  הסברה  דוכן  הוצב  הסברה:  פעילות 
הבאים: איסוף צואת כלבים, שמירה על שטחים פתוחים, מיחזור, הפרדת פסולת, מכירת 

קומפוסטרים וחולקו ערכות איסוף צואת כלבים.
היסודיים  ניקיון החופים: תלמידי בתי הספר  פעילות 

.Green Utopia בליווי מדריכים פרויקט

יום המעשים הטובים - יום המעשים הטובים מתקיים 
פעם שנה  מטעם עמותת רוח טובה. 

בשנת 2013 אגודת הסטודנטים של האקדמית ופרויקט 
המראה  לשיפוץ  ופעלו  התגייסו   Green Utopia
החזותי והגינה האקולוגית של בית ספר "אחווה יפו". 
בשנת 2014 המרכז לקשרי קהילה לקח חלק באירוע 

של שבט צופי יפו בשיתוף פרוייקט אריאל.
עובדי המשרד והסטודנטים של פרוייקט אריאל הכינו עם ילדי השבט עציצים ממוחזרים 

שאותם לקחו הילדים הביתה. 
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המישור ההסברתי
הקמפוס הירוק רואה חשיבות בהטמעת ערכים ירוקים בקרב הסטודנטים ולשם כך: הופקו 
כרזות המתארות את פעילות הקמפוס הירוק, נתוני ייצור החשמל הסולארי מוצגים באותו 
יום על גבי מסכים ברחבי האקדמית, הוקם אתר אינטרנט ודף פייסבוק ייעודי, פורסמו לוחות 
ומחברת  רב פעמיות  )כוסות  ירוקות  וחולקו מתנות  ירוק   טרמפים, הופץ עלון אלקטרוני 

ממוחזרת(.

"בתנועה ירוקה" - אירוע ספורט, סביבה וחברה: 
מדי שנה מתקיים באקדמית אירוע ירוק שמטרתו להעלות את המודעות לקיום אורח חיים 
ומועברות  לסטודנטים  פעילויות  מתקיימות  ירוקים,  דוכנים  מוצבים  היום  במשך  מקיים. 
סדנאות חווייתיות לילדים בקהילה. בשנת 2013 האירוע נפתח בהרצאתו של ד"ר אלי שטרן 
)המדען הראשי לשעבר של המשרד להגנת הסביבה(, נחנכה המערכת הסולארית, התקיימה 
פעילות יצירה ירוקה לילדי חינוך לפסגות והוצבו דוכנים ירוקים לטובת הסטודנטים. בשנת 
לילדי  ירוקות  ביקר באקדמית, התקיימו סדנאות  להגנת הסביבה, עמיר פרץ,  2014 השר 

עמותת חינוך לפסגות והתקיימו פעילויות ירוקות לסטודנטים. 

אירוע "בתנועה ירוקה" בקמפוס, תשע"ד: מנכ"ל המשרד להגנת 
הסביבה, מר דוד לפלר, חברת מועצת העיר תל אביב, גב' קרנית 
השר  חדריאן,  ברק  היוצא,  הסטודנטים  אגודת  יו"ר  גולדווסר, 
פרופ'  היוצא,  נשיא האקדמית  פרץ,  עמיר  מר  הסביבה,  להגנת 

נחמיה פרידלנד ונשיא האקדמית הנכנס, פרופ' שלמה בידרמן
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האקדמית רואה חשיבות בהצבת יעדים על מנת להמשיך את תהליך ההתייעלות ולהמשיך 
ולהשתפר בתחום הסביבתי תוך דגש על ארבעה מישורים:   

מישור יישומי-תפעולי:
המשך צמצום השימוש במשאבים 

האקדמית פועלת להפחתת פליטות גזי החממה מהקמפוס בשנת 2021 בשיעור של כ-20%

מישור קהילתי:
הגדלת היקף המלגות הירוקות 

הרחבת הפעילות הקהילתית סביבתית ביפו

מישור הסברתי: 
הרחבת פעילות ההסברה בקמפוס על ידי פרסום תכנים ירוקים במדיות השונות 

קיום השתלמויות, הדרכות, ימי עיון וסיורים העוסקים בנושא הסביבתי לסטודנטים ולסגל

מישור אקדמי: 
הרחבת היצע הקורסים הסביבתיים והכנסת קורס ירוק בכל בית ספר

ייזום פרויקטים ירוקים לטובת הקמפוס באמצעות קורס אקדמי 

יעדים

עו"ד  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  לשעבר  המנכ"לית 
אלונה שפר-קארו, יו"ר רד תקשורת, זהר זיסאפל ומנכ"ל 
האקדמית, בני אלון, בעת חנוכת המערכת הסולארית על 

גג בנין מדעי המחשב
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GRI-אינדקס האינדיקטורים הסביבתיים של ה
 Global Reporting Initiative-דו"ח זה נכתב ברוח עקרונות ה

הערותמיקום בדו"חהיקף הדיווחתיאורמדד

ENMAתהליך ההסמכה כ"קמפוס ירוק"מלאמדיניות וניהול התחום הסביבתי

EN1)צמצום ומיחזור ניירמלאמהם החומרים בהם החברה משתמשת )לפי משקל ונפח

EN2מחזור טונרים וראשי דיוחלקיאחוז החומרים הממוחזרים ממכלול החומרים שבהם נעשה שימוש

EN3)צריכת חשמל מהמערכת הסולאריתהתייעלות אנרגטיתמלאצריכת האנרגיה הישירה לפי מקורות אנרגיה )מתכלים, מתחדשים

EN4התייעלות אנרגטיתמלאצריכת האנרגיה העקיפה לפי מקורות אנרגיה

EN5התייעלות אנרגטיתמלאהחיסכון באנרגיה שהושג, הודות לשימור אנרגיה ולהתייעלות

EN6 יוזמות לאספקת מוצרים ושירותים יעילים אנרגטית או מבוססי אנרגיה
התייעלות אנרגטיתמלאמתחדשת. האם נרשם/ירשם צמצום בביקוש לאנרגיה כתוצאה מכך

EN7 יוזמות לצמצום צריכת האנרגיה העקיפה )למשל מנסיעות עסקים
לא מדווחותחבורה של עובדים. מהו הצמצום שהושג

4 האינדיקטורים חולקו לפי ההגדרות הבאות: 

1.  דיווח מלא - מלוא הנתונים כלולים בדו"ח.
2.  דיווח חלקי - הדו"ח כולל נתונים ומידע חלקיים )כלומר יש מקום לשיפור בהיקף הנתונים(.

3.  לא רלוונטי - האינדיקטור אינו רלוונטי למאפייני ההשפעות הסביבתיות המהותיות של האקדמית.
4.  לא מדווח - בשלב זה אין לאקדמית את אפשרות לדווח מסיבות שונות למרות שהאינדיקטור כן רלוונטי.
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הערותמיקום בדו"חהיקף הדיווחתיאורמדד

EN8מיםמלאמהו סך צריכת המים, לפי מקור

EN9האקדמית צורכת מים מתאגיד לא רלוונטיאילו מקורות מים הושפעו מצריכות המים של החברה
המקומי

EN10לא מדווחמהו אחוז וכמות המים שנעשה בהם שימוש חוזר

EN11                                                                   לא רלוונטימיקום ושטח של קרקע עשירה במגוון ביולוגי בשליטת החברה
האקדמית ממוקמת בתוך מרקם 
עירוני ואין לה השפעות סביבתיות 
מהותיות בתחום המגוון הביולוגי

EN12לא רלוונטיהשלכות פעילות החברה על המגוון הביולוגי

EN13לא רלוונטיקיומם של בתי גידול שעליהם הגנה החברה או שאותם שיקמה

EN14האסטרטגיות, הפעולות הנוכחיות והתכניות העתידיות
לא רלוונטילניהול ההשפעות על המגוון הביולוגי

EN15 כמות המינים הנכללים ברשימה האדומה של האו"ם למינים בסכנת הכחדה
לא רלוונטיהמצויים בשטחים המושפעים מפעילות החברה

EN16פליטות גזי חממה רק מצריכת חשמלהתייעלות אנרגטיתחלקיסך משקל פליטות ישירות ועקיפות של גזי חממה

EN17פליטות גזי חממה רק מצריכת חשמלהתייעלות אנרגטיתחלקיסך משקל פליטות ישירות ועקיפות של גזי חממה

EN18חשמלמלאיוזמות לצמצום פליטות גזי חממה, במידה וכן מהו הצמצום שהושג

EN19לא מדווחסך משקל פליטות החומרים הפוגעים באוזון
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הערותמיקום בדו"חהיקף הדיווחתיאורמדד

EN20                                ופליטות אחרות לאוויר לפי משקל וסוג NO, SOלא רלוונטי

EN21לא מדווחסך שפכים לפי איכות ויעד

EN22לא מדווחסך משקל הפסולת לפי איכות ויעד

EN23האקדמית מייצרת שפכים סניטריים לא רלוונטיאירועי שפך מרכזיים שאירעו בתקופה המדווחת, מספר ונפח
בלבד

EN24 משקל הפסולת המשונעת, מיובאת ומיוצאת לפי אמנת באזל ומהי כמות
לא רלוונטי לפעילות התפעוליתלא רלוונטיהפסולת הגולמית הנשלחת אל מחוץ למדינה

של האקדמית

EN25לא רלוונטי לפעילות התפעוליתלא רלוונטיבתי גידול, אוכלוסיות וגורמים שונים המושפעים מהשפכים
של האקדמית

EN26התייעלות אנרגטיתמלאיוזמות קיימות לפיצוי על ההשפעות הסביבתיות של המוצרים והשירותים

EN27,אחוז המוצרים שנמכרו, אשר חומרי האריזה שלהם נדרשים בחזרה
לאקדמית אין מוצרים ארוזיםלא רלוונטילפי קטגוריות

EN28,השווי הכספי של קנסות וסנקציות על רקע סביבתי
אין לאקדמית קנסות או תביעותמלאנדרשים בחזרה, לפי קטגוריות

על רקע סביבתי

EN29ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של שינוע סחורות
לא מדווחושל הסעת עובדים נדרשים בחזרה, לפי קטגוריות

EN30,עלויות השמירה על הסביבה והשקעות סביבתיות, לפי סוג
התייעלות אנרגטיתמלאנדרשים בחזרה, לפי קטגוריות
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תודות
תודה לכל הגורמים באקדמית אשר עוסקים בניהול וקידום תחומי התוכן של אחריות 

סביבתית באופן שוטף ואשר סייעו באיסוף ועריכת הנתונים והחומרים לדו"ח.

לחברי המועצה הירוקה ולחברי פורום ההתייעלות האנרגטית, אשר עוזרים לקדם את 
התחום הירוק באקדמית.

המשרד להגנת הסביבה שליווה את תהליך הסמכת האקדמית כקמפוס ירוק.

זהר זיסאפל על תרומתו אשר סייעה בתהליך ההתתייעלות האנרגטית.

דרור אמיר, מנכ"ל האקדמית בין השנים 2007-2012, אשר יזם את מהלך הקמפוס 
הירוק.

הסטודנטיות: אבישג איזון, סנדרה גרודנסקי, הדר זנפט, טל מוצפי ותמר שמואלי, 
אשר החלו את תהליך כתיבת הדו"ח. 

מיכאל ליסק על ליווי הסטודנטיות והייעוץ לאורך כתיבת הדו"ח. 

עמרי זיו, אשר יזם כסטודנט, יחד עם דרור אמיר, את מהלך הקמפוס הירוק.

אגודת הסטודנטים על שיתוף הפעולה עם הקמפוס הירוק.
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