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 Nudge– קלה בכיוון הרצוי על מנת לעודד את הפרט לקבל  דחיפה

 .  הפעלת התערבות מינימאליתתוך , נתונההחלטה נבונה בסיטואציה 

 
 

חיסכון באנרגיה בעזרת תובנות מתחום הכלכלה  

 ההתנהגותית



 

• Reduction in CO2 emissions 

 

• Energy efficiency improvements 

 

• Renewable energy in final 

energy mix 1990. 

 מחויבות בינלאומית להסכמים



 :הסתייגויות

 איננו מטרה אלא אמצעי וכלי להעברת מסר  המיחזור

“The medium is the message” Marshall McLuhan  



 :ערכים מוספים
   מבט אישי-יצירת קשר בין התנהלותנו לבין ההשלכות על הסביבה. 1



 הדגמת ספירות הקיימות הלכה למעשה. 2



 חינוכיים-הטמעת רעיונות אתיים. 3



 סוכני שינוי. 4



 נראות. 4





 סטודנטיאלי אקטיביזים



 הדסה -שיתוף פעולה עם הקהילה 



 אורח חיים מקיים ובריא





מערכת השקיה  
 מרכזית מתקדמת

גלאי תנועה  
בברזי  

 השירותים

משתנות  
 ללא מים

הדחת חצי  
 מיכל

 גינת חצץ



 מחזור

חומרים 
 מסוכנים

 קרטון

פסולת  
 אלקטרונית

 פלסטיק

 נייר

 גזם

 סוללות

נוהל 
מכירת  
 טובין 



 האוניברסיטה מעודדת רכיבה לקמפוס כחלק מעידוד שימוש בתחבורה ירוקה•

 שער כניסה לאופניים מהכניסה הראשית•

 מקלחות•

 הותקנו מאות מתקני עגינה ברחבי הקמפוסים•

 נבנו רמפות לנוחיות הרוכבים  •

 אירועי רכיבה בקמפוס•

 

 



 



 (B. Sc) סביבה למדעי החוג •

 (M. Sc) ס המתקדם ללימודי סביבה "ביה•

 קורסים במדעי הסביבה הפתוחים לכלל הסטודנטים  •

 



 ש רחל וסלים בנין"בית הספר להנדסה ומדעי המחשב ע•

 רלס וסוזן גודמן'בניין צ -מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח•

 בנין מנדל בהר הצופים•

 בעין כרם בוטנרבנין •

 



 



 מהנדסים ללא גבולות בארץ



 ?מה זה מהנדסים ללא גבולות ירושלים

סניף ירושלים של מהנדסים ללא גבולות הוקם בשנת  •

ידי סטודנטים מהפקולטה למדעי הטבע של -על 2014

 .האוניברסיטה העברית

הסניף פועל בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה ומתמקד   •

 .להבפרויקטים חינוכיים וטכנולוגיים בירושלים ומסביב 

פעילים סטודנטים מכל חוגי הפקולטה למדעי הטבע  בסניף •

ומתנדבים לשיפור   והנדסהובית הספר למדעי המחשב 

 .איכות החיים של קהילות בארץ ובעולם

הירושלמי נמצא על המפה הסביבתית הירושלמית  הסניף •

  ההאב"אחרים כגון עם ארגונים סביבתיים ומשתף פעולה 

 . ועוד" חברתי של הגן הבוטני-הסביבתי

 

 



 מייקרזפרויקט 



 גינת גגפרויקט 

הפרויקט שואף להקים גינות גג וגגות ירוקים  

ספרא של האוניברסיטה  . בקמפוס אדמונד י

במטרה לייצר מרחב ציבורי נוח , העברית

להגביר את , ערכי קיימותלהטמיע , בקמפוס

ולשלב , מעורבות הסטודנטים בעשיה בקמפוס

גינון עם עבודה למען  בטכנולוגיות חדשנות 

 .הקהילה



  ”EthioPi"פרויקט  

מטרת הפרויקט הוא לשפר את איכות החינוך 

.  שבאתיופיה תיגראי המחשב במדינת למדעי

ברוב התיכונים באתיופיה אין מחשבים ומדעי  

הפרויקט  . המחשב נלמדים באופן תאורטי בלבד

 Raspberry Pi שואף לספק כיתות מחשבי

  .תיגראיתיכונים במדינת  7-ל 20-30בגודל 



 !תודה


