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 קהילת האוניברסיטה, חברות וחברי

 מחויבות האוניברסיטה העברית להגנת הסביבה ולקיימות

 

קידום הנושא הסביבתי מהווה צו האוניברסיטה העברית מובילה במאמץ להפחתת פגיעת האנושות בסביבה. 

 מוסרי שבבסיסו הדאגה לדורות הבאים.

האוניברסיטה העברית מובילה מחקר בהיקף עצום במגוון תחומים של קיימות, ובכלל זה  תכנון ואקולוגיה, אנרגיה 

צוינת, מתחדשת, מקורות מזון ומחזור וניטור והבנת עומק של תהליכים גלובליים. לחוקרי האוניברסיטה תרומה מ

 מקומית ובינלאומית, בפיתוח טכנולוגיות, בהבנת תהליכים חברתיים ומדעיים ובהגברת מודעות ציבורית. 

בצד פעילות המחקר וההוראה וההסברה הציבורית, ארבעת הקמפוסים העיקריים של האוניברסיטה הוסמכו  

ירוק", שאמון על הנושא כ"קמפוסים ירוקים" ע"י המשרד להגנת הסביבה. הוקם גוף מקצועי, "קמפוס 

באוניברסיטה. בנוסף לכך, ביוזמת אגף בינוי ותשתיות בוצעו לאחרונה פרויקטים נרחבים לצמצום הפגיעה בסביבה 

 ולהדגמת טכנולוגיות מתקדמות:

  רישות גגות קמפוס הר הצופים בלוחותPV  מגה/וואט. זוהי המערכת הסולרית האקדמית  1.2המספקים

 הגדולה בארץ.

  ראשי מקלחת בכפר הסטודנטים לראשי מקלחת חסכוניים. 400החלפת 

 .רישות הקמפוסים בבקרות ובמערכות חוסכות אנרגיה 

 .יזמות סביבתית ותמיכה כספית במיזמים שהוצעו ע"י קהילת האוניברסיטה 

 .מערכות חימום מים סולריים במעונות ומערכות חימום, קירור ובקרה יעילים במיוחד 

 ון ושיפור התנהגותי.קמפיין מודעות לחסכ 

  לפחות( מזה עשור, כל הפרויקטים החדשים באוניברסיטה נבנים בתקן בניה ירוקהLEED  SILVER.) 

 .נציג המועצה הירוקה מכהן בוועדת התכנון של האוניברסיטה 

 

נוסף על אלה, האוניברסיטה שותפה פעילה במאמץ להרחבת קווי הרכבת הקלה בירושלים ורישות כל הקמפוסים 

לנו בעיר באמצעות הרכבת. שימוש נרחב בתחבורה ציבורית יעילה, ודאי כזו המבוססת על רשת החשמל, תתרום ש

 רבות לצמצום השימוש בכלי רכב פרטיים ופליטות פחמניות.

פעמיים -אנחנו פועלים לקידום המחזור בקמפוסים השונים ופועלים נמרצות להפחתת השימוש בנייר ובכלים חד

 חסכונית, צנועה ומקיימת גם בעשיה היומיומית שלנו.ולעידוד תרבות 

  



 

 

 

 

 

 

עשייה רבה עוד לפנינו. היום, ביום ט"ו בשבט, אנו קוראים לכל חברי קהילת האוניברסיטה ולהירתם לעשייה 

 הסביבתית.

 , נציגות מהאוניברסיטה תצא להשתתף במצעד האקלים. אנא הצטרפו אלינו לצעדה. 2020במרץ  27ב

 

 ניתן לחבור לחברי קמפוס ירוק דרך אתר האינטרנט 

https://greencampus.huji.ac.il/ 
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