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אנו מבקשים להודות לעיריית באר שבע, לפרופ' עדי וולפסון מהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון 
ולפרופ' אופירה איילון מהחוג לניהול משאבי טבע באוניברסיטת חיפה על שיתוף הפעולה לצורך כתיבת מסמך זה.

אחת הדרכים המרכזיות לקידום הקיימות העירונית הינה השקעה בחינוך סביבתי ובשיתוף פעולה עם הקהילה. 
בשל כך, מרכזות עיריות רבות מאמצים בקידום הנושא במסגרות החינוך שבאחריותן:  גני ילדים, בתי ספר 
ומערכות החינוך הבלתי-פורמאלי. פעילות זו מגובה לעיתים בקולות קוראים ובתמיכות ממשרדי ממשלה 
)במיוחד משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות( ומגופים נוספים )למשל חברת החשמל(. 

כך, מסגרות החינוך מפתחות מנעד רחב של תכניות לימודים ופעילות בתחום. 

אולם, לצד אלו קיים כר נרחב לפעילות נוספת בתחום, שעדיין לא מוצה, המבוסס על שיתוף פעולה בתחום 
הסביבתי בין מוסדות אקדמיים והעירייה. שיתוף פעולה זה יכול להתקיים הן במחקר והן כחלק מהפעילות 

הקהילתית בקמפוסים במספר מסלולים שקיימים כבר כיום במוסדות להשכלה גבוהה. בין אלו ניתן למצוא:
יחידות למעורבות בקהילה.	 
קמפוס ירוק - מסגרת לקידום איכות הסביבה בקמפוס ומחוץ לו.	 
קורסים אקדמיים עם פעילות קהילתית - קורסים המתקיימים במסגרת תכנית של המועצה להשכלה גבוהה 	 

למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה. 
קורסים מעשיים כגון קליניקות של הפקולטות למשפטים, אולפנים לאדריכלות ותכנון וכו'.	 
תכניות התמחות המאפשרות הכנסת סטודנטים להתמחות באגפי ובמוסדות העירייה השונים.	 

בנוסף למסגרות הקיימות, יכולה העירייה לייצר שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בתחומים הבאים:
במסגרת עבודות תזה לתארים מתקדמים ועבודות סמינר בנושאים שיש לעיר אינטרס מובהק לחקרם. 	 
בנושאי סביבה וקיימות בהם יש צורך בהפעלת לחץ על גורמים חיצוניים לעירייה, כגון שיפור מערך התחבורה 	 

הציבורית.
לקיום תחרויות בין סטודנטים במסגרת מיזמים סביבתיים בעיר )לדוגמא מיזמי עיצוב עירוני(. 	 
לצורך התייעצות וליווי מקצועי בנושאים שבהם חסר בעירייה ידע רלוונטי, למשל בנושאים חדשניים, או 	 

שקיימת התלבטות לגביהם.

שילוב פעילות אקדמית בפעילות העירונית יכול להניב תפוקות לשני הצדדים )ראו פירוט "תפוקות צפויות" 
בהמשך(. בפני האקדמיה נפתחת הזדמנות לחבר את הסטודנטים לרמה המעשית, להעלות את המודעות 
לנושאי מחקר עירוניים, לייצר חיבור חיובי עם הקהילה ועוד. במקביל, העירייה נהנית מאקדמיה פעילה בתחומה, 
המעורבת בקהילה, מסייעת בהעלאת המודעות בנושא הנחקר ובעיקר - יכולה ליהנות מקמפוס "ירוק" ומבסיס 
מידע מחקרי איכותי אשר מותאם לעיתים באופן ייחודי לצרכיה. בפרויקט כזה גלום הן חסכון כספי )יוסבר 

בהמשך( והן מענה לפער שקיים לעתים קרובות בין האקדמיה לשטח. 

הסדרת מערכת של שיתופי פעולה בין מוסדות אקדמיים בעיר לבין העירייה, ככלי לקידום חינוך סביבתי, שיתוף 
ציבור וקיימות עירונית.

לעירייה ולתושביה

העלאת מודעות סביבתית. . 1

חיזוק תחושת השייכות המקומית של הסטודנטים והצוות האקדמי.. 2

חסכון כספי - פתיחת אפשרות לביצוע פעילות סביבתית-קהילתית בעיר במסגרת קורסי התמחות או מחקר של . 3
סטודנטים, לדוגמא, סקרי אנרגיה במוסדות העירייה )ראו כרטיס פרויקט המתמקד בפרויקט כזה באוגדן זה(.

שיתוף ציבור בנושאים סביבתיים.. 4

העשרת הידע המחקרי הספציפי הנדרש לעיר.. 5

העשרת מכלול הרעיונות לשדרוג עירוני מקיים.. 6

תודות

רקע ורציונל

מטרות המתווה 

תפוקות צפויות
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למוסדות האקדמיים ולסטודנטים

נושא הקיימות ושימור המשאבים הופך לתחום לימוד נדרש בעולם ולאחרונה גם בישראל. שיתוף הפעולה . 1
יסייע לפתח קורסים מתאימים במסגרות האקדמיות בתחום, כמו גם להציף נושאים לסמינריונים ותזות 

שסטודנטים יוכלו להתמחות בהם.

לימוד מעמיק יותר על ידי חיבור הנושאים האקדמיים "לשטח". . 2

הכנה מעשית טובה יותר של הסטודנטים לקראת היציאה לשוק העבודה.. 3

הידוק הקשר בין הסטודנטים לקהילה ולמקום.. 4

אפשרות למלגות נוספות לסטודנטים )במקרה של הצלחה ברתימת התעשייה המקומית כשותפה(.. 5

חסכון במשאבים )במסגרת "קמפוס ירוק"(. . 6

מינוי אחראי/ת לקידום ולביצוע

העירייה תמנה בעל תפקיד בכיר, כאחראי/ת לקידום הנושא בעיר, בהתאם למבנה הארגוני שלה, לדוגמא: מנהל/ת 
מינהל החינוך, מנהל/ת מחלקת קשרי קהילה, מנהל/ת היחידה הסביבתית או המחלקה לקיימות עירונית.

תפקיד האחראי/ת: ליווי, תמיכה ובקרה על יישום כלל הפעילות במתווה, לרבות שילוב הפעילות בתכניות 
העבודה השנתיות של העירייה ודיווח לראש העיר ולמנכ"ל על התקדמות יישום המתווה ותכנית העבודה.

יצירת מסגרת פעולה משותפת לעירייה ולאקדמיה

הקמת צוות עירוני בראשות האחראי, בהשתתפות נציגים מאגף החינוך, אגף איכות הסביבה/יחידה . 1
סביבתית, אגף הרווחה/קשרי קהילה, מנהל תהליך יישום אמנת פורום ה- 15. 

מוצע לבחור שם קליט שייצג וימתג את צוות העבודה. בהתאם לסוג הפעילות שתיקבע מול האקדמיה 
)ראו בהמשך( יצורפו לצוות, לישיבות רלוונטיות או כשותפים קבועים, נציג הגזברות, הממונה על נכסים 
עירוניים, נציגי חברות בת עירוניות רלוונטיות, מנהל מחלקת חשמל ומאור, מנהל מחלקת שפ"ע/

תברואה, מנהלי רובעים בעיר וכדומה.

כינוס ראשון של הצוות. מטרות הכינוס:. 2
הכרות ויצירת מסגרת עבודה משתפת.	 
מיפוי צרכים סביבתיים עירוניים בהם יכולה האקדמיה לסייע והכנת רשימת פרויקטים ופעילויות אפשריים 	 

לשיתוף פעולה. לדוגמא: הפעלת סטודנטים בסקרים נדרשים ברשות המקומית )סקרי טבע עירוני, סקרי 
אנרגיה וכו'(, רתימת האקדמיה ללחץ ציבורי משותף, תחרויות בפרויקטים עירוניים, יירוק הקמפוס, ייעוץ 

בסוגיות סביבתיות שבהן קיימת לעיר התלבטות וכדומה.
מיפוי שותפים "טבעיים" מחוץ לעירייה לצורך שילובם בצוות: מוסדות אקדמיה ומחקר בעיר או בסביבה 	 

הקרובה; ארגוני סביבה מקומיים; משרד החינוך; המשרד להגנת הסביבה; המועצה להשכלה גבוהה; תעשייה 
מובילה בעיר שיכולה להציע מלגות לסטודנטים ואחרים.

הזמנת שותפים מחוץ לעירייה להצטרף לצוות העירוני. ניסוח והפצה של מכתב פנייה ל"שותפים . 3
הטבעיים" שמופו והצעה לשילובם בצוות. בפנייה יש להציג את הרקע והחשיבות של הנושא, המסגרת 
המוצעת לשיתוף הפעולה )ראו בהמשך(, עם דוגמאות לתפוקות אפשריות לכל אחד מהמשתתפים. 

מומלץ לבצע פנייה ראשונית לעומד/ת בראש המוסד האקדמי, בהצעה לקיים דיאלוג בנושא.

קיום פגישה עם ראש המוסד האקדמי לצורך גיבוש שיתופי הפעולה הרלוונטיים שמופו בסעיף 2, לרבות . 4
מסלולי לימוד וקורסים יעודיים רלוונטיים )למשל בפקולטות למדעי הטבע והסביבה, הנדסת מים, הנדסת 
חשמל, ארכיטקטורה ועוד(. בחירת איש/אנשי הקשר מטעם האקדמיה, ושילובו/ם בצוות ההיגוי העירוני. 

שלבים מוצעים לביצוע

2013 ספטמבר 
תשע"ג אלול 
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זימון וקיום מפגש ראשון של הצוות העירוני. . 5

סדר יום מוצע למפגש:
הכרות< 
הגדרת מטרות משותפות< 
הכנת מתווה פעילות משותף ובחירת הפרויקטים להתמקדות בשנה האקדמית הבאה.< 
מינוי נציגים מתאימים לכתיבת תכנית העבודה ליישום הפעילות הנבחרת.< 

הכנת תכנית עבודה מפורטת ויישומה. התכנית תתמקד בפעילות לשנה אקדמית, אך ניתן לפרוס אותה . 6
גם למספר שנים. 

מומלץ להכין את תכנית העבודה לפני הכנת רשימות הקורסים השנתיות ומערכות השעות של כל סמסטר, 
קרי, בחודשים יוני-יולי של השנה.

התכנית תכלול את המרכיבים הבאים: הפעילות והפרויקטים הנבחרים; המוסדות והמסלולים המשתתפים; 
מספר הסטודנטים והגורמים הנוספים המעורבים בפעילות; רשימת מטלות של כל אחד מהמשתתפים )למשל 
השתתפות של נציג העירייה במפגש עם הסטודנטים לצורך הצגת הפרויקט וחשיבותו, לצורך עידוד סטודנטים 
לבחור בקורס הרלוונטי(; תוצרים צפויים מכל פרויקט; לוחות זמנים; רשימת אנשי קשר רלוונטיים לפרויקט; 

הגדרות היקף הפעילות ומקור התקציב לפרויקט; ממשקי בקרה במהלך יישום הפרויקט וכד׳. 

חשוב לכלול בתכנית העבודה גם כנס להצגת תוצרי הפרויקט לסטודנטים, לעובדי העירייה ולציבור הרחב. 	 
יש לשקול הצגת תוצרים גם באמצעי המדיה העומדים לרשות כל הגופים השותפים ובתיאום ביניהם. לצורך 

האמור מומלץ לשלב בהכנת התכנית את דוברי הארגונים.
בהכנת התכנית יש לקחת בחשבון את ההבדל שבין שנת תקציב בעירייה לבין שנה אקדמית.	 

קיום פגישות עבודה משותפות בהמשך התהליך. מומלץ לקיים לכל הפחות שלוש פגישות בשנה, בהתאם . 7
לצורך ולהתקדמות. בנוסף לפגישת העבודה השנתית הראשונה מומלץ לקיים פגישה לקראת תחילת 
הסמסטר השני, לצורך דיווחי התקדמות, הפקת לקחים והצפת חסמים, וכן פגישה נוספת לקראת סוף 
השנה האקדמית - לצורך סיכום שנתי והכנה להצגת התוצרים. לפגישה זו מומלץ לצרף את דוברי הארגונים.

הפעלת המערך צפויה להשתלב בפעילות העירייה השוטפת והעירייה אף עשוייה להפיק ממנו תועלות לא 
מבוטלות )ראו תפוקות צפויות(. יש לקחת בחשבון עלויות אירוח וכנס להצגת תוצרים בסיום כל שנה אקדמית. 

מומלץ לשקול תמיכה במילגות. 

ניתן לקדם פנייה של המוסדות האקדמיים למועצה להשכלה גבוהה לקבלת הכרה בקורסים ולתקצוב: לקורס, 
לפעילות עצמה ולמלגות לסטודנטים. 

2013 ספטמבר 
תשע"ג אלול 
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קמפוס ירוק:. 1

הנחיות המשרד להגנת הסביבה ל"קמפוס ירוק״ - באתר המשרד להגנת הסביבה: 
נושאים א'-ת'<חינוך וקהילה<קמפוס ירוק 

קמפוס ירוק במכללה האקדמית תל-חי: 
חפשו "קמפוס ירוק" בבלוג "חשיפה לצפון" של מכללת תל חי

קמפוס ירוק בטכניון - "מובילים בסביבה" - באתר הטכניון - מכון טכנלוגי לישראל:
קהילה וקשרים<קמפוס ירוק

קמפוס ירוק באוניברסיטת תל-אביב - באתר האוניברסיטה: 
סטודנטים<מעורבות חברתית<קמפוס ירוק 

מידע לגבי שת"פ עם המועצה להשכלה גבוהה - בחוברת "מעורבות חברתית - תפקידה השלישי של . 2
האקדמיה", המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב, תשע"ג-2013. 

דוגמא לקורס אקדמי - "כל הירוק הזה, מה שבין איכות סביבה לקיימות" , בהנחיית פרופ' עדי וולפסון, . 3
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון בבאר שבע - באתר החברה להגנת הטבע:

פעילות בעיר ובישוב שלי<קהילות בערים<קהילת באר שבע והסביבה<פעילות קהילתית<מחזור שני של 
"כל הירוק הזה" מגיע לסיומו  

דוגמא לפעילות עירונית המשלבת עשייה של סטודנטים כחלק מהמחויבות הקהילתית שלהם - . 4

מיזם לפיתוח בר קיימא בעסקים בבאר-שבע בשיתוף סטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. באתר "יעדים 
- החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע":  יירוק עסקים בבאר-שבע 

2013 ספטמבר 
תשע"ג אלול 

מידע נוסף
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