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היא כבר פועלת שנה רביעית , מה זה יש! כן! אבל במכללת סמינר הקיבוצים יש מועצה הירוקה, לא יאמן

סביבה וחברה  שנים נחשבו לפנטזיה רחוקה של פעילי 5-6ומכוללת מהפכה ירוקה בתחומים שעד לפני 

 .שונים

על ידי  החלטנו לפתוח בשיווק נמרץ, את מטרותיה ופועלה, מאחר ומעטים יודעים את סיפור הקמתה

תוכלו בו  ירוק יווירטואלסיור  -וב אתר הקמפוס הירוק ,!(כנסו ועשו לייק) דף פייסבוק, ניוזלטר זה

  .תמצאו בסמינר וקצת רקע על המועצה הירוקהשלהכיר פינות שלא חלמתם 

 

 

http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D/168025863241512
http://www.smkb.ac.il/green-campus
https://prezi.com/secure/fa8e2c887859771d326b29ac1de88d4d1fdd83db/


 ?בקמפוס הירוק חדש אז מה

 

יץ לר נעם אוסטר"הרצאתו של ד. דשהייה ירוקה והמכללה החבנביום שני האחרון התקיימה פגישה ראשונה בנושא  .1

 !ונתנה לכולנו חומר למחשבה הייתה מרתקת

ה הבוחרים /לחבר! כל כך נקי פה עכשיו. השבוענערך  מכללה נקייה מבדלי סיגריותקמפיין שלישי ומוצלח לפרויקט  .2

הפרויקט מתרחב  .(בתחרות הסלוגנים המנצחתהסיסמא )? "העישנת וגם לכלכת" –מרו רוע את בדליהם בדשא אלז

  (.0543077314 -ויוסי  0504040366 –רותם , לפרטים)שונות מתעניינות בו ומכללות 

מכמות הפסולת הנשלחת  03%הוחלט להפחית כ , לית המכללה"מנכ, של צאלה יפה הפרדת הפסולתבפרויקט  .3

 .ת למיחזורבקרוב יפרסו מתקנים חדשים להפרדת פסול. להטמנה

בטקס ספרה בתיה . האחרון' ג הושקה לאחר כבוד בטקס מרשים ביום ב"בגב בניין החנ מערכת איסוף מי הגשם .4

מוזמנים להכיר את ! ליטרים ביום בממוצע 033כשהמערכת כבר יותר מחודש חוסכת , ראש הפרויקט, קלדרון

קבוצת יכולים להביא . אל ובעולםהמערכת ובכלל לשאול את עצמכם מהי זיקתכם לנושא משבר המים בישר

 (.0526441199 -בתיה , לפרטים)צרו עימנו קשר ? תלמידים ללמוד על המערכת והנושא

זה הזמן לרוץ ולחזות . המופלאה הגינה הלימודיתליד , מדרום לחנייה הדרומית בגינת הכורכרהצבעונים פורחים  .5

במקום לאחרונה ת הראש תראו תיבות קינון שהוצבו אם תרימו א(. 0505644105 -איילת , לפרטים)בטבע במיטבו 

 .מעל לכרוביות והשומר, ות להשכרהופנוי

 

 ":ירוק אדום בשבועות הקרובים"פינת 

 .(0526719069 -רון , לפרטים) הסטודנטים בהפקת ועדת חברה סביבה של אגודת יום האישה 6.3.11
 (.0506544566 -טלאור , לפרטים) שוק קח תן 6-7.3.11
   (.בהמשךראו , לפרטים)" במכללה לנועאקו"יום האישה הבינלאומי ופתיחת סדרת הסרטים  8.3.11

 .(0524735206 -שחף , לפרטים)למכללה  רכיבת אופניים קבוצתית –מסה קריטית  13.3.11
 (.0542282364 -סיוון , לפרטים)במסלול הדמוקרטי  קהילת לומדים אדומה ירוקה 13.3.11
 (.0526719069 -רון , לפרטים)בשיתוף המכללה החברתית כלכלית  החינוך' קורס מערמפגש ראשון  15.3.11

 

 

מוזמנים ליצור קשר במייל , להשתתפות והצטרפות, הערות והארות, לרעיונות, לפרטים נוספים

 shachar_kah@smkb.ac.il 0523576376' ובטל. 

 

 !המשך סמסטר מוצלח לכולנו
 

 ר המועצה הירוקה"יו, ר אילנה אבישר"ד

 רכזת המעבדות, בתיה קלדרון

 רכז קיימות', שחר כהנוביץ

 וחברי המועצה הירוקה

mailto:shachar_kah@smkb.ac.il


 


