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דבר נשיא האקדמית
המכללה האקדמית של תל אביב-יפו היא מוסד אקדמי קשוב לקהילה ,המטפח מצוינות אקדמית
כמענה לצרכים החברתיים הבוערים בישראל ,תוך שהוא מעמיד את משאביו האינטלקטואליים
ואחרים לעשייה חברתית .אנו באקדמית מאמינים כי גבולות האקדמיה הם גבולות הקהילה,
ומתוך כך חזון האקדמית הוא לפרוס תשתית לשינוי חברתי תוך שימוש במלוא הפוטנציאל
והכלים האקדמיים לתועלת זו.
מודל האקדמית מבוסס על שלושה יסודות :הוראה ,מחקר ומידע יישומי ומעורבות קהילתית,
כאשר לכולם חשיבות שווה והם שלובים זה בזה:
⋅ תחומי הוראה מפותחים בשיתוף גורמים מהסקטור הציבורי ,בהתבסס על מקצועות נחוצים למשק.
⋅ מידע ומחקר יישומיים המשרתים את הקהילה המקומית של האקדמית ומערבים את
הסגל והסטודנטים.
⋅ תכניות מעורבות בקהילה המשפרות את איכות החיים בקהילה ומקדמות דו קיום בין יהודים וערבים,
תוך שהן מאפשרות מחקר יישומי ומשולבות בתכניות הלימוד בכל בתי הספר של האקדמית.
תכניות ההתערבות בקהילה עונות על חמש קטגוריות:
(א) התערבויות בתחומים אקוטיים שאין להם מענה מערכתי.
(ב) מתן מענה חדשני.
(ג) מענה הוליסטי ,המשתף גורמי קהילה רלוונטיים.
(ד) מענה מקיף ,הכולל היבטים חינוכיים ,חברתיים ,תרבותיים ומערכתיים /כלכליים.
(ה) פתרונות מתמשכים ובני קיימא.

האקדמית פועלת לחינוך הדורות הבאים והשתלבותם בחברה הישראלית ,ובכלל זה חותרת
להנחלת ערכים מקיימים בקרב הסטודנטים .אנו פועלים להעלאת המודעות לחשיבות הנושא
הסביבתי וחושפים את הסטודנטים לסוגיות חברתיות וסביבתיות במגוון קורסים אקדמיים,
מעודדים אותם לצאת ולפעול לשינוי חברתי לטובת הקהילה והסביבה שבה אנו מצויים ,שואפים
לצמצם את השפעתנו הסביבתית גם ברמה התפעולית ומטמיעים שיח המשלב ערכים סביבתיים
בבתי הספר הציבוריים היסודיים ביפו ,מתוך חזון לייצר תשתית לחברה החושבת ומתנהלת
בצורה מקיימת.
זהו דו"ח האחריות הסביבתית השני שאנו מוציאים לאור .אנו רואים בכך שליחות ואמירה בדבר
חשיבות העשייה והדיווח וקידומו של הנושא בסדר היום הציבורי .אנו מקווים שמוסדות אקדמיים
נוספים בישראל יחברו למהלך ,כנהוג במוסדות אקדמיים בינלאומיים ,וביחד יהיה בכוחנו לחולל
שינוי משמעותי בחברה הישראלית.
לסיום ,אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה החשובה הזו ,לסגל האקדמי והמינהלי ולסטודנטים,
אשר חוברים יחדיו למען הטמעתו של אורח חיים מקיים בתוך הקמפוס ומחוצה לו.
פרופ' שלמה בידרמן
נשיא האקדמית תל אביב-יפו
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בראי המספרים
1
מדי שנה לומדים באקדמית כ 4,000-סטודנטים בחמישה
בתי ספר שונים ובמכינות .לכל סטודנט יש אפשרות להירשם
לקורס סביבתי.

בשנת  2016הוענק לאקדמית אות לחידוש ההסמכה כקמפוס
ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.

האקדמית היא המוסד האקדמי הראשון בישראל המפרסם
דו"ח אחריות סביבתית ,ועל כך הוענק לה אות הוקרה בכנס
דיווחי הקיימות..

מדי שנה נחשפים  3,000ילדים מהקהילה לפעילות הסביבתית
שיוזמת האקדמית.

בשנת  2010סיימנו לבנות את הבניין הירוק הראשון שלנו.

ההכנסות מהפנאלים הסולאריים המוצבים על גג האקדמית
בשנים  2015-2014הסתכמו בכ 260,000-שקל והועברו למלגות
לסטודנטים ממדעי המחשב על בסיס מצב סוציואקונומי.
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המכללה האקדמית תל אביב-יפו
המכללה האקדמית תל אביב-יפו מאמצת מיומה הראשון חזון של הצטיינות אקדמית ושל
תרומה לקהילה .האקדמית פועלת מתוך מחויבות עמוקה לערכים אלה ומיישמת את חזונה
הלכה למעשה במגוון דרכים.
מדי שנה לומדים באקדמית כ 4,000-סטודנטים ותלמידי מכינות ועד כה מספר הבוגרים
הוא .12,000

בית הספר למדעי ההתנהגות  -בית הספר מקנה לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני תחומים
עיקריים במדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה וסוציולוגיה .התכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות מספקת
לסטודנט תשתית עיונית ומתודולוגית ומכשירה אותו להמשך לימודים לתארים מתקדמים בכל
תחום ,כמו גם להשתלבות בשוק העבודה .התכנית לתואר שני מציעה בחירה במגוון התמחויות.
דיקאן בית הספר :פרופ' גילי גולדצוויג.

בית הספר למדעי המחשב  -בית הספר מציע מגוון רחב של התמחויות וכן אפשרות לשילוב
בין חטיבות שונות .תכנית הלימודים משלבת לימודי תיאוריה ולימודים יישומיים וכוללת שיתופי
פעולה עם החברות המובילות בתחום .תואר שני במדעי המחשב – מסלול הלימודים מאפשר
לסטודנטים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם התפתחותם המהירה של הטכנולוגיה
והיישומים בתחום ,על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר.
דיקאן בית הספר :פרופ' גדעון דרור.

בית הספר למדעי הסיעוד  -התכנית כוללת הרחבת ההכשרה האקדמית של האחות והאצלת
סמכויות טיפול וניהול מהרופא אליה .לשם כך מוחלפת ההכשרה הבסיסית של אחות מוסמכת
( )RNבהכשרה של אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמי בסיעוד (.)BSN
דיקאנית בית הספר :ד"ר פזית עזורי.

בית הספר לממשל וחברה  -בית הספר לממשל וחברה הוא אחד מבתי הספר הראשונים
שהוקמו בארץ בתחום זה .תכנית הלימודים מציעה מסלול ייחודי המשלב בין לימודי תיאוריה
ומחקר ,לעבודה מעשית והתמחות מקצועית.
דיקאנית בית הספר :פרופ' נעמי חזן.
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בית הספר לניהול וכלכלה  -בית הספר לניהול וכלכלה מקיים שתי תכניות לתואר ראשון :תכנית
בכלכלה וניהול( )B.Aותכנית במערכות מידע ( .)B.S.cבנוסף ,מוצעים תארים שניים במינהל עסקים
( )MBAובייעוץ ופיתוח ארגוני .מטרת תכנית הלימודים במינהל עסקים היא להקנות ידע רחב
ומעמיק בתחומי הניהול השונים ,אשר יאפשר למוסמכים לעסוק בתפקידים ניהוליים מורכבים
בכל ארגון ובכל תחום שבו ישתלבו .מטרת התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני היא הכשרת יועצים
בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים ,להכוונה ולליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.
דיקאן בית הספר :פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ.
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הקמפוס הירוק  -חזון
האקדמית מאמצת את תפישת ''הקיימות''  -תפישת עולם המחייבת אותנו להתייחס למרקם
החיים סביבנו באחריות ,באהבה ובהגינות ,תוך כדי התחשבות בצרכים העתידיים של הדורות
הבאים .האקדמית מיישמת חזון זה באמצעות ארבעה מישורים :תפעולי ,אקדמי ,הסברתי
וקהילתי .האקדמית שואפת להטמיע אורח חיים מקיים לצד ערכים חברתיים ,ובכך להוות כוח
אקדמי מוביל ומשמעותי במאבק העולמי והמקומי למען הגנה על הסביבה.
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אודות הדו"ח
מוסדות להשכלה גבוהה משפיעים על הסביבה באופן משמעותי .עיקר העשייה האקדמית
מתקיימת בתוך מבנים העושים שימוש במשאבים סביבתיים כגון חשמל ,מים ונייר .כמו כן,
הפעילות מייצרת פסולת המועברת להטמנה או למיחזור .מעבר לכך ,מכללות ואוניברסיטאות
מהוות יעד לנסיעות ולשימוש בכלי רכב הפולטים מזהמים וגזי חממה .לכן ,ראוי שמוסדות
להשכלה גבוהה ידווחו למחזיקי העניין שלהם על השפעותיהם הסביבתיות .האקדמית פרסמה
בשנת  2014את דו"ח האחריות הסביבתית הראשון והיא המוסד האקדמי הראשון בישראל
אשר מפרסם דו"ח זה.
דיווח סביבתי של מוסדות אקדמיים תואם את מגמת תהליך ההסמכה של קמפוסים אקדמיים
כ"ירוקים" על ידי המשרד להגנת הסביבה .תהליך הדיווח מעודד שקיפות ,משמר סטנדרטים
גבוהים של עשייה סביבתית ומשפר את רמת הניהול הסביבתי.
הממשק בין עקרון הקיימות לבין מוסדות להשכלה גבוהה ראשיתו בדאגה לאינטרסים של
הדורות הבאים ובחינוכם .בנוסף ,מוסדות אקדמיים החורטים על דגלם ערכים כגון חדשנות
וחתירה למצוינות בהוראה ובמחקר מהווים גורם מנהיגותי וחדשני הנותן דוגמה בתחום העשייה
המקיימת למחזיקי העניין שלהם ובעיקר לסטודנטים ולבוגרים ,אשר יתפשו בעתיד תפקידי
מפתח במגזר הציבורי והעסקי.
מוסדות להשכלה גבוהה מן המובילים בעולם בחרו לדווח למחזיקי העניין שלהם על ביצועיהם
הסביבתיים ,וזאת בשל הבנת החשיבות של כימות ,מדידה ודיווח ההשפעה הסביבתית שלהם.
ייחודיות הדו"חות הסביבתיים של מוסדות להשכלה גבוהה ,כמו גם דו"ח זה ,מתבטאת בדיווח
על ההיבט הסביבתי של ליבת הפעילות האקדמית.
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הדו"ח נועד ליצור דיאלוג אודות סוגיות מהותיות בין האקדמית לבין מחזיקי העניין החיצוניים
שלה ,ובהם מוסדות אקדמיים מקבילים ,הקהילה שבקרבה שוכנת האקדמית ,משרדי ממשלה,
רשויות מוניציפליות ועוד .כמו כן ,הדו"ח מיועד למחזיקי העניין הפנימיים (הסטודנטים ,הסגל
המנהלי והאקדמי) מתוך מטרה לרתום אותם לעשייה הסביבתית העתידית .מטרתו של הדיווח
הסביבתי היא לסייע למכללה להגדיר מטרות ,להעריך ביצועים סביבתיים ,לפעול לשיפורם
המתמיד ,לתכנן ולהנחיל שינוי משמעותי בתחום זה.
הדו"ח נכתב באופן וולנטרי ,בהתאם להנחיות יוזמת הדיווח הבינלאומית ,הGRI -
( .1 )Global Reporting Initiativeמסגרת דיווח זו מקובלת ומיושמת על ידי הקהילה העסקית
הבינלאומית .דו"ח זה נכתב לפי האינדיקטורים הסביבתיים של ה( GRI-G4-הדור הרביעי של
מסגרת הדיווח הבינלאומית)  .2האקדמית הצהירה על כוונתה לפרסם דו"ח אחריות סביבתית
מדי שנתיים.
מסמך זה יציג את הצעדים שקידמה האקדמית תל אביב-יפו בתחום הסביבה בשנים
 .2015-2014מידע על אודות הפעולות שננקטו בשנים שקדמו ניתן למצוא בדו"ח אחריות
סביבתית לשנים .2013-2012

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx .1
 .2ראו נספח אינדקס האינדיקטורים הסביבתיים של ה GRI-בסוף הדו"ח

תהליך ההסמכה
כ"קמפוס ירוק"
וניהול התחום
במהלך שנת  2009החליטה האקדמית תל אביב-יפו להשתלב במסלול ההסמכה של
“קמפוס ירוק“ מטעם המשרד להגנת הסביבה כחלק מתפישת הקיימות שגובשה .הקריטריונים
להסמכה חולקו לארבעה מישורי עשייה:
מישור תפעולי  -שיפור הביצועים הסביבתיים וצמצום צריכת המשאבים.
מישור קהילתי  -הפעלת פרויקטים חברתיים-סביבתיים מתמשכים בקהילה.
מישור אקדמי  -הטמעת תכנים סביבתיים בקורסים האקדמיים.
מישור הסברתי  -הטמעת הערכים הירוקים.
במהלך שנת  ,2013לאחר עבודה מאומצת בארבעת מישורי העשייה והירתמות כוללת של
האקדמית לנושא ,הוסמך קמפוס האקדמית תל אביב-יפו כ"קמפוס ירוק" על ידי המשרד
להגנת הסביבה .בשנת  2016קיבלה האקדמית אות לחידוש ההסמכה כקמפוס ירוק ,הודות
להתמדתה בעשייה למען אורח חיים מקיים .בשנה זו גם זכתה האקדמית לאות הוקרה על
היותה המוסד האקדמי הראשון בישראל אשר פרסם דו"ח אחריות סביבתית במסגרת הכנס
השנתי לדיווחי קיימות של המכון לאחריות תאגידית.

המועצה הירוקה ,המורכבת מהנהלת האקדמית ,סגל מינהלי ואקדמי וסטודנטים ,פועלת
ליישום החזון הסביבתי של האקדמית ותפקידה לקשר בין הגורמים המעורבים בקידום הפעילות
הסביבתית .המועצה מתכנסת לשם הצגת הפעילות שבוצעה בשנה החולפת ודיון בתכנית
העבודה העתידית.
פורום התייעלות אנרגטית ,בראשותו של מנכ"ל האקדמית ובהשתתפות חברי סגל
מינהלי ויועצים חיצוניים .הפורום מתכנס מספר פעמים בשנה ובמסגרתו נבחנים דו"חות הצריכה
החודשיים ,נקבעים הליכי התייעלות אנרגטית ונדונות דרכים לצמצום הצריכה.
תפקידו של רכז קמפוס ירוק ,הפועל במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה ,לתכלל
את הפעילות הנעשית בתחום הסביבתי באקדמית וליזום פעולות המקדמות אורח חיים מקיים
בקמפוס ובקהילה .כמו כן ,רכז הקמפוס הירוק חבר בוועדת היגוי ,בראשות מנכ"ל האקדמית,
המתכנסת באופן שוטף ומטרתה בקרה על הפעילות ותכנון עתידי.
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מישור אקדמי
פרק זה יציג את הצעדים שננקטו בשנים  2015-2014במישור האקדמי .מידע בנושא הפעילות הסביבתית
במישור האקדמי שבוצעה בשנים קודמות ניתן למצוא בדו"ח אחריות סביבתית לשנים .2013-2012

ליבת העשייה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו היא חינוך ,מחקר והוראה .לאור זאת,
האקדמית פועלת לעידוד שילובם של תכנים מקיימים בקורסים אקדמיים קיימים ופתיחתם של
קורסים חדשים בנושא קיימות .האקדמית מאפשרת לכל סטודנט להשתתף בקורס אקדמי
הנושא תכניים סביבתיים .הקורסים הסביבתיים הם אמצעי להובלת דור של מנהיגות סביבתית
מקרב הסטודנטים של האקדמית וכן הם מהווים אמצעי להפצת תובנות סביבתיות לשוק
העבודה שאליו פונים הסטודנטים עם סיום לימודיהם.
בשנים  2015-2014הוצעו לסטודנטים הקורסים האקדמיים הבאים:
קורסים רב תחומיים המוצעים לכלל הסטודנטים באקדמית:
מבוא לאיכות הסביבה  -קורס בסיסי המיועד לתת למשתתפיו תובנות כלליות על המושג "איכות
סביבה" .הקורס עוסק בחומרים מסוכנים לסוגיהם ,זיהומי אוויר ,מים ,קרקע ושרשרות המזון,
מתודולוגיות עיקריות להערכות סיכונים ,סיכונים "קבילים" "ו"בלתי קבילים" ,עקרונות בטיחות
אוניברסליים והשפעות בריאותיות ספציפיות של חשיפות לחומרים מסוכנים לסוגיהם באוויר
ובמים ,תהליכי קבלת החלטות בנושאי איכות סביבה ותקינה בינלאומית וישראלית.
אחריות תאגידית – קיימות בעסקים  -מטרת קורס זה היא להציג את מונחי היסוד הנמצאים
בבסיס גישת הקיימות כגישה המשלבת ראייה חברתית ,סביבתית ועסקית ארוכת טווח ומחויבות
בין-דורית .הוראת הנושא מתבצעת תוך הצגה היסטורית ופרקטית (מקרי בוחן) רחבה של
האספקטים החברתיים והסביבתיים המרכיבים גישה זו ,תוך התייחסות לסוגיות רלוונטיות
הנמצאות על סדר היום העולמי והמקומי .הקורס מתמקד בזווית הקשורה לפעילות המגזר
העסקי ומידת אחריותו ותרומתו למצב המשבר הנוכחי.
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קורסים בבית הספר לניהול וכלכלה:
אתיקה ואחריות תאגידית  -הקורס חושף את הסטודנטים לתחום של אתיקה ואחריות תאגידית
בניהול .עולם התוכן הנלמד בוחן אתגרים והזדמנויות רלוונטיות שעימם מתמודדות חברות
עסקיות בתחומי האחריות התאגידית .זאת ,תוך הערכת השילוב בין ערכים חברתיים ויעדים
עסקיים ובכוונה לייצר איזון בין עמידה ביעדים עסקיים לבין התנהלות אחראית כלפי מחזיקי עניין.
שיווק ירוק  -הקורס עוסק במציאת דרך לפיתוח מוצרים ושירותים סינרגטיים אשר יספקו את
צורכי הלקוחות ,יניבו רווחים לתאגיד ולא יגבו מחיר סמוי מהסביבה ואף יטיבו עימה .במסגרת
הקורס הוצע לסטודנטים ליזום פרויקטים סביבתיים.
סמינר כלכלת משאבי טבע וסביבה  -הקורס בוחן את ערכם של משאבי טבע מתכלים ומתחדשים,
אשר אינם נסחרים באמצעות מנגנוני שוק מקובלים ,ומעריך את ההשלכות הסביבתיות באמצעות
אומדנים של תועלות ,עלויות ונזקים .הקורס משלב שימוש במודלים כלכליים עם דוגמאות
מתחומים של משאבי טבע וסביבה.
יזמות סביבתית ירוקה  -סמינר הבוחן בעיה או שאלה בנושאים הקשורים ליזמות בתחומי
שימור איכות הסביבה והקיימות ( )sustainabilityבישראל ,תוך שימוש בכלים שנרכשו במהלך
הלימודים בבית הספר לניהול וכלכלה.
אחריות סביבתית של עסקים  -קורס מבוא השם דגש על המרכיב הסביבתי של אחריות תאגידית
ועל מהלכים וולנטריים הנעשים על ידי עסקים במסגרת אסטרטגיה סביבתית .כמו כן ,הקורס
בוחן את מגוון הממשקים הסביבתיים שיש לעסקים מסוגים שונים עם הסביבה.
כלכלה בת קיימא  -הקורס פותח צוהר לתחום כלכלה בת קיימא ומקנה שיטות חשיבה ,מושגים
וכלים אנליטיים-מדעיים לניתוח היחסים בין הביוספירה ,החברה והכלכלה .בקורס בוחנים
באופן מעמיק את הקשרים וההשפעות בין מערך הייצור והפעילות האנושית לבין כדור הארץ.
ההתמקדות היא בשתי הפרדיגמות הכלכליות של קיימות :קיימות חלשה וקיימות חזקה ,מתוך
חשיבה ביקורתית כלפי הכלכלה הניאו-קלאסית ,ובין השאר ניתוח של נושאים כגון צמיחה
ותמ"ג ,משאבי טבע וכשלי שוק (עלויות חיצוניות ,מוצר ציבורי והדורות הבאים).

מבוא לקיימות  -השגת הקיימות מצריכה גישה מולטידיסציפלינרית המאזנת בין שגשוג כלכלי,
מתן הזדמנות שווה למעמדות הסוציואקונומים השונים והגנה על המערכות הטבעיות של כדור
הארץ .הבנת עקרונות הקיימות וקשרי הגומלין בין הסביבה ,הכלכלה והמערכות החברתיות,
מאפשרת לנו לעשות את השינויים הדרושים על מנת להבטיח את המשך הקיום שלנו ושל
הדורות הבאים ,על פני כדור הארץ ,ברווחה ולאורך זמן.
קורסים בבית הספר למדעי התנהגות ובבית הספר לממשל וחברה:
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים ,בארגונים בינלאומיים ,במינהל ציבורי ובתקשורת פוליטית -
ההתמחות המקצועית נועדה להעשיר את חוויית הלמידה המעשית לסטודנטים בשנה ג'
ללימודיהם .במסגרת זו מוצעים לסטודנטים מסלולי התמחות מקצועית שונים וביניהם גם
אפשרות להתמחות בחברה להגנת הטבע ,ב"גרינפיס" ,ב"מגמה ירוקה" ובגופים אחרים.
צרכנות ,חברה ומדיניות ציבורית  -הקורס בוחן את הקשר שבין צרכנות ,חברה ומדיניות ציבורית תוך
הצגתו כתהליך דו כיווני שבמסגרתו צומחות יוזמות לשינוי חברתי ופוליטי העושות שימוש בכוח הצרכני.
אחריות חברתית של עסקים  -הקורס בוחן את הרעיון והפרקטיקה של "אחריות תאגידית" .הקורס
מתחקה אחרי הרקע ההיסטורי ,הכלכלי והחברתי ,הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית,
ודן במשמעותם החברתית והפוליטית של תהליכי הגלובליזציה הכלכלית.
קורסים בבית הספר למדעי מחשב:
ממשקי אדם מכונה מתקדמים  -במסגרת הקורס סטודנטים מפתחים בעבודת צוות ממשקים
חדשניים בעולם הדיגיטלי ,אשר מעודדים ,בין היתר ,סביבה ירוקה.
ממשקים מוחשים ,כולל היבטים סביבתיים  -הקורס נערך בשיתוף עם עמותת מילבת ,הפועלת למען
שיפור חייהם של נכים ובעלי מוגבלויות .במסגרת הקורס לומדים הסטודנטים לתכנן וליצור עזרים
אינטראקטיביים ,תוך היכרות עם רכיבי אלקטרוניקה וחיישנים שונים ,תכנות מעבדים זעירים וניתוח
החוויה האינטראקטיבית ,כך שניתן לעצבה באופן המתאים למשתמש בהתבסס על צרכיו המיוחדים.

היקפי ההשתתפות בקורסים הסביבתיים:
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חל גידול בהיקף הקורסים האקדמיים הסביבתיים ובמספר הסטודנטים הרשומים לקורסים
אלה לעומת השנים .2013-2012
בשנת תשע"ד:
 17%מהסטודנטים באקדמית השתתפו בקורסים סביבתיים.
 74מהסטודנטים מהסטודנטים השתתפו ביותר מקורס אחד.
בשנת תשע"ה:
 14%מהסטודנטים באקדמית השתתפו בקורסים סביבתיים.
 59מהסטודנטים מהסטודנטים השתתפו ביותר מקורס אחד.
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מישור תפעולי
פרק זה יציג את הצעדים שננקטו בשנים  2015-2014במישור התפעולי .מידע בנושא הפעילות הסביבתית
במישור התפעולי שבוצעה בשנים קודמות ניתן למצוא בדו"ח אחריות סביבתית לשנים .2013-2012

התייעלות אנרגטית

פליטות של גזי חממה וזיהום אוויר הנגרם כתוצאה מצריכת חשמל מהווים את ההשפעה
הסביבתית המזוהה ביותר עם ארגונים בעלי מאפיינים "משרדיים" כדוגמת האקדמית .במהלך
השנים ,האקדמית נקטה מספר צעדים בכדי לצמצם את צריכת החשמל .מהלכים אלה
מתמקדים בשני ערוצים עיקריים :צריכת חשמל ממקורות מתחדשים (מערכת סולארית)
וצעדי התייעלות אנרגטית.

להלן עיקרי הפעולות בתחום החיסכון בחשמל שננקטו בשנים :2015-2014
⋅ הצבת עמדה סולארית להטענת טלפונים ניידים ,הודות לתרומה של מחלקת אחריות חברתית,
בנק הפועלים.
⋅ התקנת דלתות חשמליות אוטומטיות בקפטריות ובכל שלושת הבניינים של האקדמית.
⋅ ייעול השימוש במערכות המיזוג במעבדה לפיזיולוגיה (כיול רגשי הלוחות ושינוי מנעד הטמפרטורות
המסייע לשמירה על טמפרטורה יציבה).
⋅ התקנת טיימרים למזגנים במעבדה לפיזיולוגיה המסייעים להקטנת זמני הצריכה.
⋅ בחינת מערכות לייצוב הפרשי מתח חשמל.
⋅ החלפת גופי תאורה תקולים מסוג  ,PLלגופי תאורה מסוג  LEDהחוסכים בחשמל.
מערכת אנרגיה סולארית  -פאנלים סולאריים מותקנים על גג בניין ווסטון הודות לתרומה .בשנים
 ,2015-2014התשואה מייצור החשמל הנקי ,המופנית למלגות לסטודנטים ממדעי המחשב
על בסיס מצב סוציואקונומי ,הסתכמה ב 260,000-שקל.
⋅ המערכת ייצרה ( MWh 311.895מגהוואט־שעה) מאז הקמתה.
⋅  218טון  CO2נחסכו ולא נפלטו באמצעות השימוש במערכת הסולארית כחלופה לתחנת הכוח.

13

ייצור חשמל מערכת סולארית
צריכה לפי קט"ש
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בשנתיים האחרונות הורחבו תכניות הלימוד באקדמית ובהתאם צמח מספר הסטודנטים בצורה
משמעותית ,דבר אשר השפיע על היקף הצריכה.

פליטות ,שינוי אקלים וגזי חממה
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ייצור לפי חודשים
2015

2014

מידע על אודות צעדים נוספים שננקטו לטובת התייעלות אנרגטית (ובהם :מערכת ניטור אנרגיה ,שרתים
וירטואליים ,החלפת גופי תאורה ,חיישני נוכחות ועוד) ניתן למצא בדו"ח אחריות סביבתית לשנים .2013-2012

צריכת חשמל לפי קוט"ש
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3,918,192

האקדמית מכירה בחשיבות ההתמודדות עם תופעת שינוי האקלים הנגרמת מפליטות גזי
חממה כתוצאה מפעילות אנושית ברמה עסקית ולאומית .האקדמית מודדת בשלב זה את
פליטות גזי החממה הנוצרות מצריכת חשמל בלבד (פליטות מצריכת דלקים הן גורם פליטות
זניח בפעילות האקדמית) .מדובר בפליטות עקיפות שאינן באחריות ישירה של האקדמית אלא
בפליטות הנפלטות ממתקני חברת החשמל המייצרים חשמל שהאקדמית רוכשת ומשתמשת בו.
חישוב פליטות גזי החממה נעשה על פי הנחיות מנגנון הדיווח ורישום גזי חממה של המשרד
להגנת הסביבה.
פליטות גזי חממה מצריכת חשמל

שנה

גזי חממה
(טון שווה ערך פחמני )CO2e

2014

2,520

2015

2,726

3,664,224

בשנת  2015חל גידול בפליטות הן בשל העלייה בצריכת חשמל ,הנובעות מעליה בהיקפי
הפעילות בקמפוס ,והן בשל שינוי מקדם הפליטה של חברת החשמל לשנה זו ,שנבע
מייצור חשמל על בסיס תמהיל דלקים פחות נקיים מבחינה סביבתית.
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פסולת

האקדמית פועלת לצמצום כמויות הפסולת המיוצרת כתוצאה מפעילותה השוטפת.
מיחזור פסולת אורגנית  -הודות לתרומה של עיריית תל אביב-יפו ,הוצב קומפוסטר בגינה
הקהילתית של האקדמית אשר הוקמה בתשע"ו .כעת הסטודנטים ועובדי הקפטריה
יכולים למיין גם את פסולת המזון.

מיחזור פסולת אלקטרונית  -בשנת  2015גדל היקף הפעילות של האקדמית בתחום מיחזור
פסולת אלקטרונית הודות לשיתוף פעולה עם מחלקת אחריות חברתית בבנק הפועלים .הבנק תרם
לאקדמית מכלי מיחזור לבקבוקים ,עמדה סולארית לטעינת טלפונים ניידים ופח למיחזור פסולת
אלקטרונית .איסוף הפסולת האלקטרונית יתבצע על ידי "אקומיוניטי – אקולוגיה לקהילה מוגנת".
במפעל מועסקים בעלי צרכים מיוחדים המתמחים בפירוק ,במיון ובמיחזור פסולת אלקטרונית
וכן בשימוש ובהרכבת "מחשבים חברתיים"" .אקומיוניטי" הוא עסק חברתי המתמקד בהשקעה
חוזרת לטובת עובדיו והרחבת מעגל המועסקים מקרב אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים.
להלן מוצגים נתוני המיחזור בגרף לפי משקל בק"ג:
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היקף הפסולת האלקטרונית הסתכם בכ 245.5-ק"ג

 12.5ק"ג

ציוד אלקטרוני
אריזה
מסך LCD
מדפסת בינונית
מחשב נייח

10

ק"ג

מחזור פסולת
אלקטרונית ואריזות 2014-15

5

ק"ג
ק"ג

 200ק"ג

האקדמית נוקטת מהלכים לצמצום צריכת הנייר ,מתוך
הכרה בהיקף הנייר הנצרך במכללה בהיותה מוסד
העוסק בהוראה ובמחקר .בין השנים  2015-2014אספה
האקדמית נייר וקרטון למיחזור בעזרת חברת אמניר.
להלן הנתונים ביחס בין רכישת נייר למיחזורו:
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2014
מיחזור נייר

האקדמית הטמיעה צעדים ונהלים על מנת להפחית את השימוש בנייר:
הרחבת השימוש במערכות ממוחשבות  -הגשת ערעורים על בחינות ,הודעות ועדכונים באתר
האקדמית והדיוור האלקטרוני ,הנגשת מאגרי הספריה מרחוק ,קבלת פקסים באמצעות דואר
אלקטרוני ועוד.
הדפסות חכמות  -אי הדפסת סילבוסים ורשימות סטודנטים בשיעורים ,הגדרת הדפסה משני
צידי הנייר כברירת מחדל ,שימוש חוזר במעטפות נייר ,הדפסת בחינות על שני צידי הנייר ועוד.
תלושי שכר – עובדי האקדמית מקבלים כיום תלושי שכר בדואר אלקטרוני ובתיבות החלוקה.
בעתיד יקבלו העובדים תלושי שכר בדואר אלקטרוני בלבד.
העלאת המודעות למיחזור  -האקדמית הובילה מסע פרסומי להעלאת המודעות לנושא המיחזור
באמצעות תחרות נושאת פרסים בקרב הסטודנטים .הסטודנטים נתבקשו להציע סלוגנים בנושא
מיחזור .ארבעת המשפטים המנצחים הודפסו על כרזות שנתלו ברחבי הקמפוס.
טאבלטים בספריות – הצבת טאבלטים בספריה כדי להפחית כמות הדפסי מאמרים.

2015

רכישת נייר
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צריכת מים
האקדמית אמנם אינה עושה שימוש במים לצרכים תעשייתיים ,אך משאב זה מאפיין את ליבת
פעילותה התפעולית .מתוך הכרה בחשיבות משאב זה ,ננקטו באקדמית צעדי התייעלות לצמצום
הצריכה וצעדים הסברתיים.
להלן עיקרי הפעולות בתחום החיסכון במים שננקטו על ידי האקדמית בשנים :2015-2014
⋅ התקנת מכלי הדחה דו כמותיים בחדרי השירותים.
⋅ התקנת משתנות ללא מים.

בנייה ירוקה עתידית
בניין מעונות הסטודנטים החדש ,אשר יוקם בשנים הקרובות על ידי חברת "שיכון ובינוי–סולל
בונה" ,מתוכנן להיות בניין חסכוני באנרגיה .החיסכון האנרגטי מתאפשר הודות למספר
אלמנטים חשובים:
פתרונות פאסיביים לחיסכון באנרגיה  -בניין מעונות הסטודנטים תוכנן כך שיאפשר להקטין
צריכת האנרגיה לחימום וקירור באמצעים פאסיביים כמו אוורור טבעי וחימום טבעי :תכנון חזית
הבניין הארוכה לכיוונים צפון ודרום יאפשר חימום טבעי בעונת החורף ואוורור טבעי בעונת הקיץ
ובעונות המעבר.

צריכת מים  -כמות במ"ק
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תחבורה
הגדלת מספר מתקני האופניים – האקדמית הגדילה את מספר מתקני חניית האופניים לטובת
שימושם של באי הקמפוס ולשם עידוד ניידות מקיימת .נוסף על כך ,קיימת עמדת "תל אופן"
בכניסה לאקדמית.
בפברואר  2017חתמה הנהלת האקדמית תל אביב-יפו בשיתוף אגודת הסטודנטים על הסכם
שיתוף פעולה עם רכבת ישראל ועיריית תל אביב-יפו ,לפיו ,יופעל פרויקט נסיוני של שירות
הסעות חינם (בשעות השיא) מתחנת רכבת ההגנה בתל אביב לקמפוס ביפו.
שירות זה נועד לתת מענה יעיל וכחלק מתכנית כוללת לתחבורה בת קיימא להגעה למכללה
לכלל באי הקמפוס.
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הגרף הביואקלימי מתאר את הקשר בין טמפרטורת האוויר והלחות היחסית ומציג את ההשפעה
הצפויה של אלמנטים פאסיביים בבניין על הנוחות התרמית של השוהים בו.

התרשים מציג את מהלך השמש בכל עונות השנה ואת היחס בין מיקום השמש למיקום הבניין.

חיסכון אנרגטי באמצעות בידוד תרמי מיטבי  -חיסכון אנרגטי נוסף מתאפשר הודות לבידוד
התרמי המשמעותי המתוכנן בפרויקט .בידוד כזה ,בקירות ,בתקרה ובחלונות ,יאפשר חיסכון
של כ 30%-בצריכת האנרגיה בהשוואה למבנה דומה שאינו מבודד.
שימוש בגופי תאורה חסכוניים ומערך שליטה ובקרה  -מערך התאורה בפרויקט מתוכנן
להיות חסכוני מאוד ,עם גופי תאורה בעלי יעילות אנרגטית גבוהה הנשלטים באמצעות חיישנים
ומערכת ניהול תאורה.
שימוש במערכת אנרגיה מתחדשת על הגג  -נשקלת אפשרות להתקין קולטי שמש המייצרים
אנרגיה לצורכי תפעול תאורה ומערכות מיזוג אוויר בשטחים המשותפים .הנושא מצוי בבחינה
מול גורמי הרישוי והתכנון בעיריית תל אביב-יפו.
חיסכון במים שפירים  -בבניין מעונות הסטודנטים ,כל הברזים יהיו חסכוניים במים .בנוסף,
מי המזגנים ייאגרו וישמשו להשקיית הגינות ,כך שכמעט כל ההשקיה המתוכננת תהיה
ממים מושבים.
חומרי בנייה  -חומרי הבנייה במעונות הסטודנטים יהיו חומרים בריאים יותר ,בעלי תו ירוק וללא
פליטה של חומרים מזהמים לאוויר.
תחבורה ציבורית  -מעונות הסטודנטים של האקדמית תל אביב יפו ממוקמים בסמוך לתחנה
המרכזית ובאזור נגיש מאוד לתחבורה ציבורית ,דבר המאפשר נגישות טובה לבניין.
אופניים  -במעונות מתוכננים חדרי אופניים ייעודיים בעלי מתקני חניה המאפשרים קשירה והגנה
מפני רוח וגשם .בשטח הפתוח של הפרויקט יותקנו מתקנים נוספים לשימוש מבקרים .תהיה
רחבה מופרדת מרכבים ,כך שהניידות באמצעות אופניים תהיה נוחה מאוד.

18

מישור קהילתי
פרק זה יציג את התכניות החברתיות-סביבתיות שהתקיימו בשנים  2015-2014במישור הקהילתי .מידע
בנושא הפעילות הסביבתית במישור הקהילתי שבוצעה בשנים קודמות ניתן למצוא בדו"ח אחריות
סביבתית לשנים .2013-2012

האקדמית תל אביב-יפו קבעה כי תחום המעורבות החברתית יהיה אחד מיעדיה העיקריים.
האקדמית ,באמצעות המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה ,רואה עצמה גורם מרכזי ופעיל בהנעת
שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב .אחריות סביבתית ביחס לקהילה אשר בקרבה פועלת
האקדמית והטמעת ערכים סביבתיים הן חלק מסדר היום החברתי של האקדמית.
בשנים  2015-2014הופעלו על ידי האקדמית מספר תכניות סביבתיות–קהילתיות:

גרין אוטופיה

המיזם גרין אוטופיה צמח בתוך החממה ליזמות חברתית-עסקית ,תכנית הדגל של המרכז
לקשרי אקדמיה-קהילה .התכנית מכשירה סטודנטים לתואר ראשון להקים ולהפעיל מיזמים
לשינוי חברתי ומלווה אותם עד להקמת עסק חברתי.
חזון המיזם הוא להטמיע אורח חיים מקיים וערכים סביבתיים בקרב ילדי יפו בפרט ובקהילה
בכלל .הפרויקט כולל מערכי שיעור לבתי ספר יסודיים בנושא סביבה וקיימות ,מעודד ומלווה את
בתי הספר בפעילות מיון ומיחזור פסולת וצמצום משאבי אנרגיה ,ומקדם הקמת גינה אקולוגית.
כיום ,הפרויקט מנוהל על ידי רכז הקמפוס הירוק והפעילות בבתי הספר מובלת על ידי מלגאים.
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פרויקט אריאל

המיזם צמח במסגרת החממה ליזמות חברתית-עסקית .המיזם מפעיל תכנית טיפולית המותאמת
לצורכי נוער בסיכון ,כאשר המטרות הטיפוליות מושגות דרך עבודות גינון ובליווי מטפל מוסמך
בגינון .מטרות התכנית הן יצירת מרחב לפעילות סביבתית ולפעילויות חברתיות-חקלאיות לבני נוער
ברחבי הארץ והעצמת בני נוער .בשנת תשע"ד פעל הפרויקט בשלושה בתי ספר .בתשע"ה פעל
הפרויקט בחמישה בתי ספר ,ארבעה מתוכם בבת ים והחמישי בתל אביב-יפו .בתשע"ו פעל הפרויקט
בשבעה בתי ספר בבת ים .בשנתיים האחרונות נחשפו לפעילות הפרויקט כ 2,500-תלמידים.

הכי יאפא בסביבה

הפרויקט צמח במסגרת פעילות סטודנטים של האקדמית בארגון "שגרירי רוטשילד" .חזון
התכנית :פיתוח מנהיגים סביבתיים ויצירת קרקע פוריה לאימון כישורים מנהיגותיים ומיומנויות
תקשורתיות אשר מאפשרים להם להשפיע על המודעות ועל המציאות הסביבתית בקהילה.
תכנית זו מאפשרת לבני נוער להיות כוח חלוץ להובלת שינוי ביפו הן במרחב האישי והן במרחב
הציבורי .התכנית פעלה בשנת תשע"ד.

פעילויות נוספות בקהילה

סדנאות סביבתיות  -בט"ו בשבט תשע"ה ארגן הקמפוס הירוק פעילות לחניכי עמותת "חינוך
לפסגות" בבתי הספר ביפו .הפעילות התקיימה בקמפוס ובמסגרתה השתתפו עשרות חניכים
בסדנאות יצירה מחומרים ממוחזרים וטבעיים :עץ משאלות ,שרשראות ,קיר גרפיטי ומחזיקי
מפתחות.

אירוע זריעה  -חברי סגל וסטודנטים של האקדמית השתתפו באירוע זריעה בבריכת החורף
בדרום תל אביב-יפו ,שאורגן על ידי מחלקת חינוך והדרכה ברשות לאיכות הסביבה ,עיריית
תל אביב-יפו .בפעילות השתתפו עשרות תלמידים מבתי ספר בדרום תל אביב.

הפנינג "בתנועה ירוקה"  -בשנת תשע"ד ערך הקמפוס הירוק ,בשיתוף אגודת הסטודנטים,
הפנינג ירוק בהשתתפות  300חניכי עמותת חינוך לפסגות באקדמית .הסטודנטים והחניכים
נהנו מדוכנים ירוקים" ,גנרטור אנושי" שכלל ארבע עמדות דיווש בהספק של  600ואט
ומעמדה להכנת שייקים.
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מישור הסברתי
פרק זה יציג את הצעדים שננקטו בשנים  2015-2014במישור ההסברתי .מידע בנושא הפעילות הסביבתית
במישור ההסברתי שבוצעה בשנים קודמות ניתן למצוא בדו"ח אחריות סביבתית לשנים .2013-2012

"המועדון הירוק"
הקמפוס הירוק רואה חשיבות בהטמעת ערכים ירוקים בקרב הסטודנטים והסגל ולשם כך הוקם
בשנת הלימודים תשע"ה "המועדון הירוק" .המועדון איגד אירועים חודשיים שמטרתם להעלות
את המודעות לאורח חיים מקיים וסביבתי .בין אירועים אלה ניתן למנות:
הקרנת הסרט "לצאת מהקופסא" והרצאה – האירוע עסק "בדור המסכים" ,השפעתם על
הקשרים החברתיים שלנו ,על בריאותנו ועל יחסנו לסביבה .כמו כן נבחן כיצד ניתן לנצל את
הקירבה למסך לקירבה מחודשת לטבע.
הקרנת הסרט רבולשן והרצאה  -חשיפת האיומים הממשיים המסכנים את האנושות ,הגורמים
להם והדרכים לפתרון .לאחר הקרנת הסרט התקיים דיון על יצירת שינוי בקשר בין האדם לסביבתו.
סיור בשכונות דרום תל אביב – ביקור בשכונות הצבועות בצבעי תרבויות ותקופות שונות .הסיור
עסק בהבדלים בין הישן לחדש" ,העיר הלבנה והעיר השחורה" ,ובהיכרות עם אלמנטים טבעיים
בעיר המשלבים מרכיבים של אקולוגיה וטבע בעיר .הסיור התקיים בשיתוף החברה להגנת הטבע.
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תא מגמה ירוקה
הקמפוס הירוק היה שותף להקמתו של תא מגמה ירוקה .התא ריכז קבוצת סטודנטים הפועלים
להעלאת המודעות לנושאי הסביבה באקדמית .ארגון מגמה ירוקה ,אשר תומך בתא ,פועל
במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא ולהשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול
למען הרחבת מעגלי הצדק הסביבתי והחברתי בישראל.
סיורים לסגל האקדמית
הקמפוס הירוק מציע מדי שנה לסגל המנהלי ולסגל האקדמי לקחת חלק בסיורים לשם העלאת
המודעות לאורח חיים מקיים:
פארק אריאל שרון  -בשנת  2014התקיים סיור במתחם הר הפסולת המשוקם .במהלך הסיור
למדו המשתתפים כיצד הופכים תל אשפה לריאה ירוקה בהתבסס על עקרונות אקולוגיים
ובראשם עקרון הקיימות.
חווה אקולוגית  -בשנת  2015התקיים סיור בחווה האקולוגית "אדם וחוה" אשר דוגלת בערכי
קיימות על ידי יצירת סביבת לימוד מעשית .במהלך הסיור למדו המשתתפים כיצד ניתן לשאוף
לעצמאות אקולוגית על ידי שימוש באנרגיה סולרית ,טיפול עצמאי בפסולת ,איסוף מי גשמים
ומערכת מים אפורים ,בנייה אקולוגית במגוון טכניקות וחקלאות אורגנית.

יעדים
האקדמית רואה חשיבות בהצבת יעדים על מנת לקדם את תהליך ההתייעלות ולהמשיך
ולהשתפר בתחום הסביבתי.
מישור יישומי-תפעולי:
⋅ הפחתת פליטות גזי החממה מהקמפוס.
⋅ דיווח למנגנון משותף של המשרד להגנת הסביבה ולהתאחדות התעשיינים על פליטת גזי חממה.
⋅ שיפור הניידות התחבורתי אל האקדמית וממנה באמצעים ברי קיימא.
⋅ בחינת אפשרות להטמעת מערכת תחלופת אוויר לשם חיסכון בצריכת האנרגיה של מערכות
המיזוג במכללה.
מישור קהילתי:
⋅ הרחבת פעילות "גרין אוטופיה" בבתי הספר היסודיים ביפו.
⋅ הרחבת הפעילות הקהילתית-סביבתית בדרום תל אביב ,באמצעות פעילות סטודנטים
בגינות קהילתיות.
מישור הסברתי:
⋅ הגדלת היקף הסדנאות והסיורים המהווים שילוב של למידה ועשייה ,לסטודנטים ולסגל.
⋅ הקמת גינה קהילתית בשטח הקמפוס.
מישור אקדמי:
⋅ הרחבת היצע הקורסים האקדמיים ושילוב תכנים סביבתיים בקורסים אקדמיים קיימים.
⋅ עידוד סטודנטים ליזום פרויקטים ירוקים לטובת הקמפוס במסגרת קורס אקדמי משלב עשייה.
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אינדקס האינדיקטורים הסביבתיים של הGRI -
3

מדד

תיאור

היקף הדיווח

הערות

G4-DMA

מדיניות וניהול התחום הסביבתי

מלא

תהליך ההסמכה כ"קמפוס ירוק"

חומרים
G4-DMA

מדיניות וניהול תחום הרכש בהקשר הסביבתי

G4-EN1

החומרים שבהם החברה משתמשת (לפי משקל ונפח)

מלא

G4-EN2

אחוז החומרים הממוחזרים ממכלול החומרים שבהם נעשה שימוש

לא מדווח

צמצום ומיחזור נייר

אנרגיה
G4-DMA

מדיניות וניהול תחום האנרגיה

G4-EN3

צריכת אנרגיה בתוך האקדמית

מלא

G4-EN4

צריכת אנרגיה מחוץ למכללה

לא רלוונטי

G4-EN5

עצימות אנרגטית

לא מדווח

G4-EN6

צמצום צריכת האנרגיה במכללה

מלא

התייעלות אנרגטית

G4-EN7

צמצום בדרישות צריכת האנרגיה של השירותים אותם מעניקה האקדמית

מלא

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית :ייצור חשמל מהמערכת הסולארית

מים
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G4-DMA

מדיניות וניהול תחום צריכת המים

G4-EN8

סך צריכת המים במכללה

מלא

G4-EN10

מהו אחוז המים והכמות שנעשה בהם מיחזור ו/או שימוש חוזר

לא מדווח

צריכת מים

מדד

תיאור

היקף הדיווח

הערות

פליטות
G4-DMA

מדיניות וניהול תחום הפליטות וגזי החממה

G4-EN1

סך משקל פליטות ישירות ועקיפות של גזי חממה

חלקי

G4-EN2

סך משקל פליטות עקיפות אחרות (גורמים שלישיים וכד') של גזי חממה

לא מדווח

G4-DMA

יוזמות לצמצום פליטות גזי חממה .במידה שכן ,מהו הצמצום שהושג

מלא

G4-EN3

סך משקל פליטות החומרים הפוגעים באוזון

לא מדווח

G4-EN4

סך שפכים לפי איכות ויעד

לא רלוונטי

G4-EN5

סך משקל הפסולת לפי איכות ויעד

דיווח חלקי

התייעלות אנרגטית  -פליטות גזי חממה רק מצריכת חשמל
צמצום צריכת חשמל
לאקדמית שפכים סניטריים בלבד המועברים למערכת העירונית

כללי
G4-EN28

השווי הכספי של קנסות וסנקציות על רקע סביבתי

מלא

G4-EN29

ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות של שינוע סחורות ושל הסעת עובדים

לא מדווח

G4-EN30

עלויות השמירה על הסביבה והשקעות סביבתיות ,לפי סוג

מלא

אין לאקדמית קנסות או תביעות על רקע סביבתי
מהלכי התייעלות אנרגטית

 3האינדיקטורים חולקו לפי ההגדרות הבאות:
 .1דיווח מלא  -מלוא הנתונים כלולים בדו"ח.
 .2דיווח חלקי  -הדו"ח כולל נתונים ומידע חלקיים (כלומר יש מקום לשיפור בהיקף הנתונים).
 .3לא מדווח  -בשלב זה אין למכללה את אפשרות לדווח מסיבות שונות למרות שהאינדיקטור כן רלוונטי.

24

תודות
תודה לכל הגורמים במכללה אשר עוסקים בניהול ובקידום תחומי התוכן של אחריות סביבתית
באופן שוטף ואשר סייעו באיסוף ובעריכת הנתונים והחומרים לדו"ח.
לחברי המועצה הירוקה ולחברי פורום ההתייעלות האנרגטית אשר עוזרים לקדם את התחום
הירוק באקדמית.
למיכאל ליסק על הליווי והייעוץ לאורך כתיבת הדו"ח.
למשרד להגנת הסביבה על הליווי במהלך ההסמכה.
לבנק הפועלים ,מחלקת אחריות חברתית ,על תרומתם
לאגודת הסטודנטים על שיתוף הפעולה עם הקמפוס הירוק.
לאבות הבית על תרומתם להמשך העשייה ועל תחזוק הקמפוס הירוק.
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