סיכום מפגש מועצה ירוקה – 11.12.2017
נוכחים:
פרופ' יערה בר און – נשיאת מכללת אורנים
פרופ' קובי אלדר –מנכ"ל מכללת אורנים
ד"ר מוקי גרוס – יו"ר מועצה ירוקה וקמפוס ירוק.
ד"ר דורית באום – אחראית על חינוך סביבתי במחוז חיפה מטעם המשרד להגנת הסביבה.
ד"ר רויטל ויינשטוק - ,מרצה במכללת אורנים
פרופ' אורי שיינס – מרצה במכללת אורנים ,מקים ארגון  TIMEבארץ.
חאתם אבו ריא – אחראי בית מרגולין.
ד"ר שרה פאר – מרצה במכללה.
שרון כהן  -אחראית על התפעול בתחום הקיימות במכללה.
שחר אלברג – נציג אגודת הסטודנטים.
גידי פרידמן – רכז קמפוס ירוק
עדי בס- ,מרכזת 'תא נועם' מטעם אגודת הסטודנטים.
מיקה יעל רונן – נציגת 'תא נועם'.

תכנית המפגש:
•

היכרות

•

אתגרים והצלחות בקמפוסים ירוקים בארץ – תמונת מצב :ד"ר דורית באום

•

סקירה על הנעשה בקמפוס בשנה האחרונה :מוקי גרוס

•

הצגת היעדים העיקריים לשנה הקרובה וחלוקה לקבוצת עבודה למימושם :גידי פרידמן

*** להלן היעדים העיקריים המחולקים ל 3קבוצות העבודה.
אם אינכם נמצאים ברשימה ואתם מכירים חברים נוספים שיוכלו וירצו לתרום אנא העבירו להם
את המייל והמידע .לאחר מילוי הטבלה ,תחילת עבודה 

והוספת

יום חשיפה והיכרות עם

עבודה עם סטודנטים – קבוצת קמפוס ירוק .שילוב

עמותות וארגונים שעוסקים

עזרה לקבוצת הסטודנטים של הקמפוס הירוק הקשורים לקיימות בתכניות

בקיימות.

להוציא לפועל את יעדי הקבוצה.

הלימוד.

אחראי :גידי פרידמן

אחראית :דניאל סבח

אחראית :מוקי גרוס.
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נושאים שהועלו על ידי חברי המועצה:
•

קיים צורך בהשקעה מאסיבית ליצירת פלטפורמות משמעותיות בפרסום מידע ותכנים.

•

חשיבות רבה בחיזוק הקהילתיות של אוכלוסיית אורנים וחשיפה לאיכות סביבה.

•

בקשה מהמשרד להגנת הסביבה במעורבות ותמיכה כלכלית בפרויקטים של הקמפוס הירוק.

•

איגום משאבים לחיזוק יוזמות הקשורות לקיימות ברחבי המכללה.

תכנים

