


-בןאוניברסיטת •

-גוריון קיבלה ב

מהמשרד להגנת  2010

הסביבה את ההסמכה  

-וב.  'קמפוס ירוק'ל

ירוק  קמפוס '2016

'מתמיד

'  ירוקקמפוס , 'בפועל•

הוא שם כולל למגוון  

היוזמות והפעילויות  

שנוקטת האוניברסיטה  

לשמירה על  הקשורים 

הסביבה בתחומי  

הקמפוסים ובקהילה



אוניברסיטת  : תעודת זהות

גוריון-בן

, 140| סטודנטים 000, 19•

בוגרים000

, 6| חברי סגל בכיר 930

חברי סגל700

שדה | שבע -באר: קמפוסים3•

אילת | בוקר 

| מחלקות 85| פקולטות 6

מכונים 5| מחקר מרכזי 60+

לאומיים

70)הראשי דונם בקמפוס 250•

' א+ 200, מגונןדונם שטח 

דונם 230| ( בנויר "מ

דונם 50| בקמפוס החדש 

בשדה 140|  בקמפוס אילת 

בוקר

סטודנטים מעורבים +  6,000•

בפרויקטים קהילתיים



עידוד וקידום פעילויות  

חינוכיות  , מחקריות

וקהילתיות

מאות קורסים  -הוראה 

ומגוון תכניות לימודים  

במסגרת הפקולטות  

והמחלקות השונות

שיתופי פעולה עם משרדים  

השלטון  , ממשלתיים

המקומי וארגונים  

ציבוריים

פרסום והגברת המודעות  

להתנהגות מקיימת בקרב  

הסטודנטים וחברי הסגל  

פעולות מהותיות לחסכון  

,  צמצום צריכה, במשאבים

מחזור, פתרונות אנרגיה

152מדורגת 
בעולם

1'ומס
בישראל



המועצה הירוקה  

ירון ' פרופ–ר "יו•

זיו

כפופה לנשיא •

האוניברסיטה

ועד הנהלה•

ועדות פעולה4•

מעוגנת במבנה •

האירגוני כחלק 

ממוסדות האוניברסיטה 

המועצה 
הירוקה

ועדת 
מחקרים 
וכנסים

ועדת 
-אירועים
סטודנטים

ועדת 
לוגיסטיק

ה 
ותשתיות

ועדת 
חינוך 
וקהילה 

ועד מנהל



הפנינג פתיחת  

שנה  

מקבל קמפוס ירוק 

פני  את 

הסטודנטים 

השנה בתחילת 

בצמחים ואיחולי 

לימודים מקיימים



ירון ' ופרופקמפוס ירוק 

לפועל את זיו מוציאים 

אחד מקורסי הדגל 

של הסביבתיים המקוונים 

.edX-ישראל ב

אביב+ סתיו –הרצות 2

סטודנטים 1,600: סתיו•

מדינות134-מ

ג"אבתלמידי 351

תלמידים 2,680: אביב•

מדינות121-מ

ג"אבתלמידי 1,481

MOOC :  קיימות והגנה על

הסביבה



שונות בשביל תחנות 11•

המציגות את הירוק 

פעילויות האוניברסיטה 

והקיימותבתחום הסביבה 

ההתחלה של השביל נקודת •

. הסולאריתהיא התחנה 

נוגעות תחנות אחרות 

, מיחזור,  בחסכון באנרגיה

שימוש בתחבורה מקיימת 

ועוד 

השביל הירוק  



מחקרים וכנסים  

קמפוס ירוק מעודד 

ומקדם עבודות 

שלהן תרומה אקדמיות 

לשמירת הסביבה ואשר 

עוסקות בפיתוח בר 

בריאות , קיימא

או אדם הסביבה 

וסביבה



הענקת פרסי קמפוס ירוק  

בטקס פרסי הרקטור  

חברת בשיתוף 

העניקה ' טכנולוגיותאורמת'

על המועצה הירוקה פרסים 

עבודה משמעותית לתואר שלישי 

בתחום הסביבה והקיימות 

הרקטור במסגרת טקס פרסי 



STRAGE-BGUהענקת פרסי 

-ואוניברסיטת בןSTRAGEקרן 

גוריון בנגב מקדמות מצוינות 

במדעי הסביבה ומעניקות פרס 

למדענים וחוקרי סביבה 

ישראליים עבור פרסומים 

מצטיינים ומשפיעים באחד 

ממגוון תחומי מדעי הסביבה



עשור לאות הנגב  

לאיכות סביבה

10-זו השנה המוענק 

וקבוצות אשר לאישים 

פעילותם בתחום איכות 

הסביבה יוצאת דופן 

השראהומעוררת 

מוענק ביוזמת האות 

קיימא -עמותת נגב בר

ובשיתוף אוניברסיטת 

, גוריון בנגב-בן

שבע והמשרד -עיריית באר

להגנת הסביבה



יום ירוק  

חלוקת שתילים 

עושים "י "ע

" רחוב

דוכן צילום 

עשוי חומרי 

גלם בשימוש 

חוזר

דוכן טיפים 

להפחתת פסולת

מיצג כוסות חד 

פעמיות



חינוך וקהילה  

תמיכה במיזמים 

להגברת מודעות 

סביבתית בקהילה 

ובקמפוס 

תחרות ארצית 

לעבודות גמר 

בנושאי סביבה 

ס "בתי–וקיימות 

תיכוניים 

תמיכה בכנס הצדעה 

למדריכי הגופים 

הירוקים 



תמיכה בכנסים  

המועצה הירוקה 

מקדמת ( 'קמפוס ירוק')

כנסים במגוון נושאים 

לשמירת בעלי תרומה 

עוסקים ואשר , הסביבה

בן היתר בפיתוח בר 

בריאות , קיימא

האדם בריאות , הסביבה

וקיימותבסביבה 



הירוקה בתקשורת  הפינה 

הארגונית  

סגן נשיא  , רז ילינק' פרופ

מעביר  ,  פ"למוהאוניברסיטה והדיקן 

סיור במסדרון האקולוגי הסמוך לעיר  

. מודיעין

מה המטרה הכי חשובה בנושא "

ישנם ״מועמדים״ ? קיימות

. רבים לכך

הנושא הסביבתי הקרוב לליבי 

במדינה קטנה וצפופה כמו 

ישראל הינו שימור השטחים 

שטחים . הפתוחים ושטחי טבע

,  המשמרים מגוון ביולוגי

, אזורי מחיה לחיות וצמחים

שטחים -ולא פחות חשוב 

, לילדינו, שיאפשרו לנו

ולנכדינו לצאת מסביבתנו 

, האורבנית ולנשום אוויר

לחוות טבע , להרגיש מרחבים

"...

:  למשרדטיפ ירוק 

מדפיסים  כאשר ; טיוטאלכם פינת דפי ארגנו 

תמיד אפשר להשתמש  ,  על נייר שאין בו צורך

.בצד השני ליצירת פתקי תזכורת ורשימות



ירוק בקמפוס  

ציפורי הקמפוס   שילוט עצי הקמפוס   פחי מחזור חדשים 

עמדות טעינה  
סולאריות לטלפונים  

סלולאריים

מאות מתקני  
אופניים



יום כדור הארץ  

התקיים ביום כדור הארץ 

סרט סביבתי בגינת 

אלכסנדר ינאי של 

" רחובעושים "פרויקט 

פעולה מלא עם בשיתוף 

" החברה להגנת הטבע"

מגמה "ועם ארגון 

אשר בחר את " ירוקה

הסרט וניהל את הדיון 

.שלאחר מכן



סיור מטאורים  

סיורים ליליים מודרכים 

לסטודנטים בשיתוף אגודת 

דימונה )הסטודנטים בכפר איילים 

( ואשלים

משתתפים בסיור 50-כ



 Carbon:  פרויקט מיפוי זרימת החומרים

Footprint
בנגב כמובילת התייעלות בשימוש במשאבים וצמצום  גוריון -בןאוניברסיטת 

ההשלכות הסביבתיות  
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 Carbon:  פרויקט מיפוי זרימת החומרים

Footprint



האוניברסיטההמוצקה של פיילוט ניתוח הפסולת 

 Carbon:  פרויקט מיפוי זרימת החומרים

Footprint



רחבי הקמפוס  פזורים בכל מרכזי מחזור 



חיסכון באנרגיה ובמים  

מים בקמפוס מרקוס צריכת 

:  בניינים)צריכת מיזוג האוויר בקמפוס מרקוס 

16 ,15 ,34 ,72 ,90)
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