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לכבוד,
פרופ' פינחס אלפרט,
ראש בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר,
יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה,
אוניברסיטת תל-אביב.
שלום רב,
הנדון :אישור הסמכה של אוניברסיטת תל-אביב כ"קמפוס ירוק"
לאחר בדיקה מקיפה של החומר שנשלח אלינו ,והצגת המדדים בפני ועדת ההסמכה לקמפוס
ירוק ,ולאחר סיור וביקור הוועדה באוניברסיטה בתאריך  ,11.5.2011אנו שמחים לבשר לכם כי
האוניברסיטה הוסמכה כקמפוס ירוק .להלן נימוקי ההסמכה:
תנאי סף :הקמת מועצה ירוקה משמעותית ,שפועלת באופן סדיר ,לקדם את העשייה
הירוקה בקמפוס  -אושרה על ידי הועדה .מאז הקמתה ,פועלת המועצה באופן נמרץ כדי
לגבש רעיונות לשיפור ההיבטים הנוגעים האיכות הסביבה בקמפוס בכל המישורים של חסכון
והתייעלות במשאבים ובקידום פרויקטים סביבתיים -קהילתיים .המועצה הירוקה כוללת
נציגות מחברי סגל ,סטודנטים ומנהלה ,וממחישה את עומק המחויבות הסביבתית שמפגינה
האוניברסיטה לנושא.
הועדה התרשמה מהטמעה והכללה של קורסים רבים בנושאי הסביבה ,הנלמדים בבית הספר
ללימודי סביבה ע"ש פורטר ,המציע תוכניות לימודים בנושאי סביבה לתארים מתקדמים
ברמה גבוהה .כמו כן התרשמה הוועדה ,מהמגוון הרחב של קורסים בעלי זיקה סביבתית
הניתנים גם כקורסי מבוא ונגישים לכלל הסטודנטים באוניברסיטה .אין ספק כי  200קורסים
בעלי זיקה סביבתית עונים על כל קריטריון בתחום קידום הידע הסביבתי בקרב הסטודנטים.
לאור הנתונים ,והסילבוסים המצורפים ,התקבלה ההחלטה כי האוניברסיטה ,עומדת
בקריטריון של הטמעה והכללה של קורסים בנושאי סביבה ,במלואו.

פרויקטים סביבתיים קהילתיים  :במסמכים שהועברו לוועדה ,הוצגו פרויקטים קהילתיים-
סביבתיים רבים ,המרשימים בהיקף וביצירתיות .לדוגמא :הצבור הרחב נחשף לפעילות בגן
האקולוגי ,לקמפוס טבע ולאוספי הטבע הפתוחים לצבור ,למחנות המדע ,לאתרי לימוד
הפתוחים לקהל הרחב ,ועוד .אין ספק ,שהאוניברסיטה מקיימת קשרי קהילה רבים וענפים
בתחום של חינוך לערכי טבע וסביבה ,במגוון רב של ערוצים .לאור העשייה הרבה בתחום
החינוכי -קהילתי ,התקבלה החלטה כי האוניברסיטה ,עומדת בקריטריון של פעילות
קהילתית -סביבתית ,במלואו.

פרויקטים תפעוליים בתחום איכות הסביבה ,וחסכון במשאבים :הוועדה התרשמה
מהמאמצים שלכם בתחום חיסכון ושימור משאבים ,כגון :בניה ירוקה )הבניין האקולוגי של
בית הספר ללימודי סביבה ,ע"ש פורטר( והכנסת שיקולים סביבתיים בשיפוץ קריית
הסטודנטים – ראוי להערכה רבה .בתחום הפסולת :הצבת מיכלי איסוף נייר ,פריסת דחסנים
לפסולת אורגנית ,הפחתת הצריכה בנייר ,איסוף בקבוקים ופחיות ,איסוף סוללות משומשות,
שמנים ,ריהוט משומש ועוד .בתחום החיסכון במים :על ידי התקנת חסכמים ,גינון אקולוגי,
איסוף מי עיבוי של מזגנים ועוד .בתחום החיסכון בחשמל :נעשו פעולות רבות ומקיפות
להתייעלות אנרגטית ,על ידי שיפור מערכות מיזוג ,החלפה לתאורה חסכונית באנרגיה ועוד.
לאור הנתונים שהצגתם ,המגובים בחשבונות החשמל ,המים ,ואיסוף חומרים למחזור,
אישרה הועדה ,כי קיימת מגמה של שיפור והתייעלות בשימוש במשאבים ,וכי
האוניברסיטה עומדת בקריטריון זה במלואו.
יחד עם זאת ,מבקשת הועדה לציין כי יש חשיבות רבה לכך שהנושא הסביבתי יהיה נגיש
וקרוב גם לציבור הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה ,הועדה מבקשת כי המועצה הירוקה
תקבע לעצמה יעד של שיווק הנושא מול הסטודנטים  ,ותנקוט בצעדים שיגדילו את הנראות
של הנושא ויובילו לכך שציבור הסטודנטים הגדול יקח חלק אמיתי בפעולות הירוקות של
האוניברסיטה ויתחיל לנהל אורח חיים מקיים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה.
תעודה הסמכה כ"קמפוס ירוק" ,תוענק לכם בטקס בו ישתתפו נציגי המשרד להגנת הסביבה,
והמועצה להשכלה גבוהה ,ועל כך תבוא הודעה נפרדת.
אנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך דרככם החינוכית והערכית ,בהטמעת נושאי איכות הסביבה
בקרב הסטודנטים וחברי הסגל ,ומקווים כי תהוו דגם מוצלח למוסדות להשכלה גבוהה נוספים
בארץ.
בשם וועדת ההסמכה,

זיוית לינדר
ראש אגף חינוך וקהילה

חברי וועדת ההסמכה לקמפוס ירוק:
מר יורם הורוביץ – סמנכ"ל בכיר לחינוך ומידע ,המשרד להגנת הסביבה
ד"ר דורית באום ,המשרד להגנת הסביבה ,מחוז חיפה.
ד"ר דפנה גולדמן -ראש החוג לאוריינות סביבתית ,מכללת בית ברל
ד"ר אופירה אילון – החוג לניהול משאבי טבע וסביבה ,אוניברסיטת חיפה
גב' מאירה הלפר – אגף חינוך והסברה ,המשרד להגנת הסביבה
העתק:
נציגי המועצה הירוקה – אוניברסיטת תל-אביב
ברוך ובר -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה
פנינה רפיד – רכזת חינוך מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

