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לפני כשנתיים החליטה האו"פ לקדם את נושא איכות הסביבה במתקניה, ברוח מגמת הסביבה הירוקה הרווחת כיום בארץ 
ובעולם, שמטרתה לשפר את המחויבות הסביבתית של ארגונים, את המודעות לנושא ואת קשרי הקהילה בתחומי הסביבה. 
לאפשרויות  המודעות  להגברת  הנוגע  בכל  דרך  וכמורת  שינוי  כמובילת  הפתוחה  האוניברסיטה  את  למֵצב  היא  המטרה 
ההטמעה של אורח חיים המתחשב בסביבה. הוקמה "מועצה ירוקה" שחבריה הם מנהלים ועובדים מהאקדמיה והמנהלה. היא 

אמורה לקדם נושאים סביבתיים במגוון דרכים כגון שימור אנרגיה, מיחזור, פעילות קהילתית, ימי עיון, תערוכות.

עובדי האו"פ משתפים פעולה עם מגמה זו וכבר ננקטו פעולות רבות, המניבות תוצאות. לעתיד מתוכננות פעולות נוספות, 
לצד הרחבתן של הפעולות הנעשות כיום.

טיפול בנייר 
הוכנסו פחים לאיסוף נייר בכל אתרי האו"פ ומתבצע איסוף נייר של חברת "אמניר".  0

במזכירויות נקבעה כברירת מחדל הדפסה דו־צדדית, לשם חיסכון בנייר.    0

חוברות הקורסים המודפסות הנשלחות לסטודנטים צומצמו מאוד, וחלק ניכר מתוכניהן נכלל עתה באתרי הקורסים.   0

מכתבים לסטודנטים וטופסי הממ"ן נשלחים בדואר אלקטרוני. כך נחסכים מדי שנה מאות אלפי מעטפות וטפסים.   0

בוצע מיפוי של דוחות המופקים ממערכת האורקל במטרה לצמצם הדפסות. בעקבות זאת צומצמה כמות ההדפסות    0

בסדרי גודל נכבדים.

מיחזור כוסות 
כוסות הקלקר לשתייה חמה במטבחונים הוחלפו בכוסות נייר, שהן ידידותיות יותר לסביבה ואף אפשר להשתמש בהן יותר 

מפעם אחת.

ירוקה  ניברסיטה  או
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צמצום השימוש בשקיות ניילון ומיחזור בקבוקי פלסטיק
בנוהלי הניקיון נקבע ששקיות ניילון לא יוחלפו אוטומטית, אלא ירוקנו לשימוש חוזר. לשם כך העובדים מתבקשים לרוקן  0

פסולת רטובה בפחים המרכזיים במטבחונים. כך נחסכים עשרות אלפי שקיות פלסטיק בשנה. 
בפינת המיחזור שבקריית האו"פ ברעננה הוצב כלוב לאיסוף בקבוקים, ותכולתו מועברת למיחזור. 0
במטבחונים הוצבו פחים ייעודיים לאיסוף בקבוקים ופחיות.  0

מיחזור ציוד אלקטרוני 
בקריית האו"פ ברעננה הוצב כלוב לאיסוף ציוד אלקטרוני. הושג סיכום עם חברה המעסיקה אנשים עם מוגבלויות, המשתמשת 

בציוד, שתאסוף את התכולה. 

מיחזור "מדיה מגנטית" וסוללות
הוצבו מתקנים לגריסה ומיחזור של דיסקים ויתר סוגי המדיה המגנטית.   0
הוצבו מתקני איסוף לסוללות, שמהם מועברות הסוללות לאתר מיחזור. 0

חיסכון באנרגיה ובמים
הותקנו גלאים לסגירת התאורה והמיזוג בכל חדרים, ונקבעה בקרת חשמל חסכונית. 0
הנורות הוחלפו לסוגים חסכוניים. 0
מים אפורים ממזגנים ומי גשם, הנאגרים בברכת אגירה, משמשים להשקיית הגן.  0
הותקנו חסכמים בברזים.  0

אירועים ב"יום כדור הארץ" 
באוניברסיטה הפתוחה מתגבשת מסורת של קיום אירועים וימי עיון בנושאי איכות הסביבה ב"יום כדור הארץ". גם השנה פעלו 
ביום זה דוכני הסברה שונים, הודגמו דרכים מעשיות לשמירת הסביבה, הוקרנו סרטים הקשורים לאיכות הסביבה, התקיימו 

הרצאות ונערך יריד ירוק. 

גינה לימודית — המרחב להתנסות באקולוגיה מעשית 
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה הוקמה גינה לימודית האמורה לשמש כמקום לימוד והתנסות ברכישת כלים באקולוגיה 
מעשית לכלל האוכלוסייה. כיום פועלים בה חלקת פעילות של חוסי "בית חלומי", חלקת גידול של קבוצת ילדים שוחרי סביבה, 
ושטח גידול ולימוד של חברי מועדון גיל הזהב בסביבה. נוסף על כך, יש ניצנים של שיתופי פעולה עם גורמים שונים: עם 
רשות הטבע והגנים להקמת מקלט לצמחים אנדמיים לגבעות החמרה; עם מתקן טיהור שפכים רעננה להפעלת יישומים 
שונים של בוצת מי קולחין. בגינה פועלת גם כיתת סביבה משותפת ליהודים וערבים, בשיתוף מורה למדעים וסטודנטית של 

האוניברסיטה הפתוחה.


