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 "ד טבת, תשע"גי 

 2012דצמבר,  27 

  :לכבוד

 מר בני אלון

 מנכ"ל

 המכללה האקדמית תל אביב יפו

 

 שלום רב,

 קמפוס ירוקכ תל אביב יפוהמכללה האקדמית הנדון: הסמכת 

והצגת המדדים בפני  ועדת ההסמכה לקמפוס ירוק,  דיקה מקיפה של החומר שנשלח אלינולאחר ב

אנו שמחים לבשר לכם כי המכללה מוסמכת , 17/12/2012בתאריך  ולאחר  ביקור הוועדה במכללה

 . כקמפוס ירוק

 דרישות ההסמכה:ו מאופן עמידתכם בנלהלן התרשמות

 

אנשי סגל מדרגים ומתחומים שונים וכן סטודנטים,  תהמועצה הירוקה הכוללמועצה ירוקה:  .1
 . מתכנסת באופן סדיר ופועל להובלת התהליך ולהמשכו

אנו התרשמנו ממגוון הקורסים המוצעים לסטודנטים במסלולים השונים. ים: ים סביבתיקורס .2
מציינים לשבח את פתיחת קורס הבסיס בנושאי איכות סביבה בהובלת ד"ר אלי שטרן. אנו 

הסוגיות  למגווןרואים חשיבות עצומה בהצעת הקורס לכלל הסטודנטים ובחשיפתם 
 של הקורס. נבקש לקבל את הסילבוס  .ותהסביבתי

את החינוך  הפונה לילדי בתי ספר ביפו מביא פרויקט אוטופיה ירוקה :פעילות קהילתית .3
מקווים כי בהובלתה של אלא  דע ובחינוך לאורח חיים מקיים. אנוהי הסביבתי ועוסק בהעברת

 מות ואנוי הקמפוס היו מרשיאיתעצם ויתרחב. פעילות ההסברה והנראות לבהפרויקט חסונה 
מומלץ ליצור קשר עם פנינה רפיד, רכזת חינוך וקהילה במחוז תל  רבו.תקווה כי ישומרו וית

 אביב, לבניית המשך הפעילות הקהילתית.
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הושקעו  נעשו פעולות מגוונות לחיסכון והתייעלות בתחומים שונים. :שימוש מושכל במשאבים .4
מחשבה ומשאבים בהקמת פתרונות לחיסכון במים וחשמל. מאחר ומערכת ניטור החשמל 

וניתוח  סיכום של נתוני הניטור 2013ף שנת הופעלה בשנה החולפת, נבקש לקבל לקראת סו
 של הממצאים.

נושא ההקשרים הרחבים העולים בדיון הסביבתי, עלה בביקור שהתקיים במכללה. קשרי  .5
יוזמות. בהקשר זה מוצע כי ישולבו שיקולים לחברה הם כר נרחב לניתוח ו - סביבה – כלכלה

גם בנושא זה ניתן לפנות  סביבתיים בתהליך הליווי של הסטודנטים בחממה ליזמות חברתית.
 לפנינה רפיד.

. 

אנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך דרככם החינוכית והערכית, בהטמעת  נושאי איכות הסביבה בקרב 

 נושא זה ילווה את פעילותכם ויהווה אורח חיים מוביל בקמפוס.וחברי הסגל, ומקווים כי הסטודנטים 
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 זיוית לינדר
 וקהילהחינוך  ראש אגף

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים: חברי ועדת הסמכה לקמפוס ירוק

 חינוך וקהילה, מחוז תל אביב, מרכזת פנינה רפיד            


