
 מכללת אורנים –חידון קמפוס ירוק 
 

 בשאלות הבאות סמנו את התשובה הנכונה ביותר .א
 באיזו שנה קבלה אורנים לראשונה את ההכרה כ "קמפוס ירוק" מהמשרד להגנת הסביבה? .1

• 2015 
• 1999 
• 2007 
• 1987 

 

 להטמנה נמצא בספריה ו....? מתקן לאיסוף סוללות .2
 בכניסה הראשית למכללה •
  ליד הקפיטריה (קופי שי) •
  בבית מרגולין •
 באגודת הסטודנטים •

 

 מה אפשר ומותר לאכול מהעצים באורנים? .3
  שזיףשקד, בננה, לימון,  •
 חרוב, לימון, שזיף, תפוח •
 חרוב, לימון, בננה, מנגו •
 שקד, שזיף, דובדבן, לימון •

 
 

 מה מפסיק לעבוד שעתיים אחרי שמדליקים אותו בכל רחבי המכללה? .4
  מזגנים •
 תאורה •
 מחשבים •
 גנרטור •

 
 

 איזו קהילה לא נמצאת באורנים?     .5
 בית ספר אנתרופוסופי שקד •
 מכינה קדם צבאית •
 בית ספר בינלאומי •
 תנועת בני המושבים •

 

 

 הידעת?

 הפרות אורגניים!! –העצים אינם מרוססים 

 הידעת?

בקרוב יוספו עמדות איסוף נוספות 
 לבטריות

 הידעת?

הבזבוז הכי גדול באורנים הוא בתחום 
 מזגנים!!! 800באורנים יש  –האנרגיה 

 הידעת?

יש גם קבוצות המחוננים ועוד מבקרים 
–נוספים שבאים באופן קבוע לאורנים 

 ערב רב של קהילות 

 הידעת?

אורנים היא מראשוני הקמפוסים בארץ 
 שזכו להכרה כ קמפוס ירוק



 

  כמות המינים המצויים בגן הבוטני מוערכת בכ...? .6
• 800                  
• 600 
• 200 
• 1000 

 
 
 
 

 כמה ליטר שאריות קפה נאסף בשבוע מבתי הקפה בקמפוס לצורך מחזור (קומפוסט)? .7
• 0 
• 35       
• 24 
• 100 

 

 של חברת "סופרבוס" המגיע לאורנים מטבעון וחיפה? 75מהי התדירות הממוצעת של קו  .8
 דק'  25 •
 שעה •
 שעתיים •
 ד'  10 •

 
 
 

 איך חוסכים מים בהשקיית צמחים באורנים? .9
 משקים בצינורות טפטוף •
 השקיה המופעלת על ידי מחשב •
 שימוש בחיפוי למניעת אידוי •
 תכל התשובות נכונו •

 
 

 פסולת החומרים המסוכנים ממעבדות בית מרגולין והמכון לאומנות .10
 נאספים לשקית סגורה ונזרקים לאשפה המרכזית באורנים •
 נאספים לשקית סגורה ונזרקים לאשפה ונשלחים לאתרי פסולת בחו"ל •
 ממוינים ונשלחים לאתר הפסולת ברמת חובב  •
 ממוינים ונקברים בגן הבוטני •

 

  

 הידעת?

 !!!מינים הם מינים אדומים (בסכנת הכחדה) 80מתוכם כ 

 הידעת?

מצוקת החנייה עומדת להחריף עקב עבודות בינוי ושיפוץ במכללה 
  מומלץ בחום למצוא תחליפים להגעה ברכב –

 הידעת?

 המקוםרמת חובב הוא 
 שמטפל בארץ היחיד

 !!!מסוכנת בפסולת

 הידעת?

 לייצור ביותר הטובים הגלם מחומרי הם  שאריות קפה
 !!איכותי קומפוסט

 

    
      

    

      
      

 



 

 ?23.5.2016מה קרה ב  .11
 התכנס פורום של קמפוסים ירוקים •
 אורנים קבלה הכרה מחודשת כקמפוס ירוק מהמשרד להגנת הסביבה •
 נערך דיון על ידי גופים שונים בשאלת מעורבות סטודנטים בענייני קיימות בקמפוסים •
  כל התשובות נכונות •

 
 
 
 
 
 
 

 :מה ממחזרים באורנים? (סמנו נכון לא נכון) .ב
 

 נכון -נייר וקרטון  •
 נכון-זכוכית  •
 נכון-חומר אורגני  •
 נכון -בקבוקי פלסטיק  •
 נכון -ברזל  •
 לא נכון –קלקר  •
 לא נכון –טקסטיל/בדים/בגדים  •
 נכון –ספרים  •

 

 למי מהבאים אין קבוצת פייסבוק בקהילת אורנים?

  לא נכון –לוח טרמפים  •
 לא נכון –גן בוטני  •
 נכון–קמפוס ירוק  •
 נכון –פינת ליטוף  •
 לא נכון –קבוצת ריצה  •
 נכון –על פרפרים ואנשים  •
 נכון -מועדון הסרט האקולוגי  •

 

 הידעת?

 לדירוג הצטרפותכיום אנו עובדים על 
 .ירוקים קמפוסים של בינלאומי

 הידעת?

 מחזור מכלי נוסיף בקרוב
 גם שבקרוב ומקווים נוספים

 בפח – אריזות למחזר נוכל
 !!הכתום

 ?הידעת

 לוח חברים 465 רק  יש כיום
 אורנים של הטרמפים
 עוד הצטרפו – בפייסבוק

, כל מי שמצטרף ופעיל היום
 מגדיל את האפשרויות 


