
 הצעת החלטה:

קידום מדיניות ברת קיימא באוניברסיטת תל אביב.

 דברי הסבר:

עלינו משפיעות ההרסניות שהשלכותיו משמעותי, אקלים שינוי יצרה האחרונה במאה אנושית התנהגות 

סופות, שריפות, הים, פני עליית בכללם אלו, שינויים הקרובים. בעשורים להשפיע וימשיכו כיום כבר 

לנזק כדוגמתו, נראה שלא בהיקף להגירה הקרוב בעתיד יובילו ועוד, קיצוני אוויר מזג חום, גלי בצורות, 

הקהילה בקרב קונצנזוס ישנו הארץ. בכדור והחי הצומח ממיני רבים של והיכחדותם עצום, כלכלי 

נתונה אחד כל שבידי אף על ובהקדם. נרחבת בצורה לפעול יש אלו אסונות למנוע שבכדי כיום, המדעית 

ופעולה עמדה לנקיטת והאחריות בהתאם, גדלה השפעתו  –יותר גדול הוא שגוף ככל השפעה, יכולת 

יש לזאת החברתי. והשינוי הקידמה, המדע, בחזית שעומד ואקדמי, חינוכי מוסד בקרב יותר אף גדולה 

השינויים מהשלכות ביותר הנרחבת בצורה נושפע צעירים, שברובנו הסטודנטים, אנו כי להוסיף 

בעשורים הקרובים, ולכן על אגודת הסטודנטים, המייצגת אותנו, להצטרף למאבק חשוב זה.

תוכן ההצעה:

האוניברסיטה בפני להציב ומבקשת האקלים במשבר במאבק תמיכתה מביעה הסטודנטים אגודת 

 .דרישות להתמודדות עם המצב

ולהבהיר האוניברסיטה מול אל האגודה של האקלים במאבק הפעילות את להגביר מטרתה זו הצעה 

לאגודה פנימית עבודה תכנית לגבש כדי ומיידית. אפקטיבית בפעולה הסטודנטים רצון את לאוניברסיטה 

בתוך האגודה, הרכבה יהיה: ולהגביר את העיסוק בנושא תוקם וועדת קיימות וסביבה

נציגי הנהלה: יו"ר האגודה, רמ"ח מעורבות חברתית, רכז.ת קיימות.

:שלושה נציגים נבחרים מתוך המועצה.  נציגי סטודנטים נבחרים

 משבר פתרון פועלו שעיקר סטודנטיאלי תא מכל נבחרים נציגים שני הסטודנטים: תאי נציגי

.ואנימלס TAUהאקלים, נכון לשעת ההחלטה התאים הם: סטודנטים למען אקלים 

.יו"ר הוועדה יהיה רמ"ח מעורבות חברתית והסיו"ר ייבחר מתוך הוועדה ויהיה נציג מועצה נבחר

.תפקיד הוועדה כגוף מקצועי ומייעץ 

תוך שמירה על סמכויותיו של רכז.ת קיימות החלטות הוועדה יעשו באופן דמוקרטי .

 והסטודנטיות, הסטודנטים את ייצגו קיימות ורכז.ת חברתית מעורבות רמ״ח האגודה, יו״ר

האגודה והוועדה במועצה הירוקה באוניברסיטה, כפי שמתקיים כיום.



 2021מרץ חודש לסוף עד ב' לסמסטר עבודה תכנית ותציג  שבועותלשלושה אחת תיפגש הוועדה 

. 2021ותכנית לטווח הארוך שתהיה חלק מתכנית העבודה השנתית עד לחודש יולי 

המועצה מכן ולאחר , 2022מרץ עד שנה, במשך (פיילוט) ניסיוני באופן המוצע בהרכבה תפעל הוועדה 

תצטרך לאשררה מחדש או לשנות את התקנון כך שתהיה ועדה קבועה.

:TAUכפי שגובשו יחד עם התא סטודנטים למען אקלים , הקווים המנחים לתכנית, לפיהם תפעל הוועדה

אימוץ מספר מסגרות הצהרתיות מחייבות:.1

אקלימי חירום מצב על הצהרה תוך העולמי  המוסדותלמכתב בהקדם הצטרפות .1

למוסדות וקריאה ואנגלית ערבית בעברית, העשייה פרסום בנושא. לפעול והתחייבות 

נוספים בארץ ובעולם לפעול כך גם.

 2030 לשנת יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימאאימוץ .2

תחומי הגדרת הכוללת: בקמפוס היעדים לקידום פעולה תכנית ופרסום פיתוח )1

מקומיים פעולה שיתופי קידום ובקרה, למעקב ומנגנון זמנים לוחות יעדים, פעילות, 

ובין עמים ומדינות. 

ח הלאומי המוגש לאו"ם."ח שנתי בנושא ושילובו בדו"פרסום דו)2

בין שתכלול  ,הירוקה)המועצה (כהתחייבות  2021 ליוליעד שתפורסם פעולה תכנית בניית .2

:היתר את הנושאים הבאים

.2030עד לרמה ניטרלית בשנת  לפעול להפחתת פליטות גזי חממה.1

משבר את המחמירים מתחומים ועקיפות ישירות פיננסיות השקעות הסטת .2
עם בהתקשרות כולל פעילותה, תחומי בכל וגז נפט פחם, חברות כדוגמת , האקלים

לקבל תסרב האוניברסיטה זה, בכלל והפנסיות. ההשקעות ובתחומי בנקים 

.תרומות/חסויות מאנשים, גופים ומוסדות אשר מפיקים רווח מתעשיות מזהמות

באמצעות לציבור דוגמה ומתן  האוניברסיטהשל האקולוגית הרגל טביעת צמצום .3

 כךעל תמריצים ומתן הסברה תוך למינימום, מזהמות צרכניות פעילויות צמצום 

והקצאת  מקווניםופגישות כנסים עידוד ע"י טיסות של וצמצום שירות; ונותני לספקים 

טיסות צמצום על תמריצים ומתן ייעודיים) ואולמות (חדרים לכך הנדרשים המשאבים 

.לסגל האקדמי

תקן אימוץ  ;מתחדשתבאנרגיה שימוש מקסום זה: בכלל , בר-קיימא""קמפוס יצירת .4

האנרגיה צריכת והקטנת ייעול  ;מבניםושיפוץ להקמה מתקדם בר-קיימא בנייה 

בר-גינון ; וגשםמזגנים מי של איסוף הסדרת ע"י מים של ומחזור חיסכון  ;במבנים

רב-פעמיים בכלים השימוש והגברת חד-פעמיים בכלים משימוש הימנעות ; קיימא

; ועבודותמבחנים מסמכים, של ההדפסה הפחתת  ;ההסעדהואתרי אירועים בכנסים, 



באתרי וצמצמו באוניברסיטת ואירועים בכנסים החי מן מזון של צריכה הפחתת 

אזורי וצמצום והליכה אופניים ושיתופית, ציבורית בתחבורה השימוש עידוד  ;ההסעדה

מתכלים מוצרים בצריכת וייעול צמצום  ;פרטיותבמכוניות השימוש להפחתת חניה 

.וחומרים מזהמים לשימוש מעבדות

גיוס –  האקליםלמשבר הקשורים בנושאים מוגברת אקדמית לפעילות התחייבות .5

האקלים משבר אתגרי עם להתמודדות העתיד דור הכשרת ; למחקרמשאבים והקצאת 

ידע תחום בכל מקיימת ראייה טיפוח ; בנושאוהעמקה מבוא קורסי פתיחת באמצעות 

ומחקרים ניסויים כנסים, קיום לימוד, חוג לכל רלוונטיים לימוד תכני הוספת ע"י ומקצוע 

האקדמי המידע הנגשת לעיסוקו; בהתאם חוג בכל ואקלים סביבה קיימות בנושאי 

.לציבור הרחב

ומדינות עמים בין הישראלית, בחברה שונות אוכלוסיות בין  פעולהשיתופי קידום .6

שכנות למען פתרון המשבר הסביבתי הגלובלי.

לתוקפה להיכנס הנחוצים, האישורים כל את לעבור  האוניברסיטהשל הפעולה תכנית על .3

שיתוף תוך תיבנה התכנית הירוקה. המועצה כהתחייבות , 2021 יולילחודש עד ולהתפרסם 

אחר צוות מטעם או הירוקה במועצה והנהלה מנהלה סגל, סטודנטים, נציגי 

מצד  הנדרשיםהצעדים את ותציג קונקרטית תהיה עבודה תכנית תקים. שהאוניברסיטה 

שהוקצבו הזמנים וללוחות הפעולה לתוכנית התחייבותה את לממש בכדי האוניברסיטה 

.בה

המוסדות לשאר דוגמה  אביבתל אוניברסיטת תהווה אלו צעדים בנקיטת ידי על בראייתנו, .4

.בארץ ובעולם

רמ"ח מעורבות חברתית, וועדת קיימות וסביבה. אחריות לביצוע:

ללא הוצאה כספית משוערת:

מאיה הולנדר, אסף טלגם ורמ"ח מעורבות חברתית., דנה קאופמן מגישי ההצעה:


