
 1

  ' ירוקמועדון יזמות  '-תכנית הקמה 
  

   הקדמה
  

 
תחום זה . 'קהילתיים-פיתוח מודלים ירוקים' שנקרא ותחום  התחום הטכני:שנייםת תחומי העניין של המועדון לחילקתי א •

ניהוליים -ייםונושאים שהם ארגונ, בא לתת מקום לרעיונות שאינם טכניים גרידא או דורשים עבודת הכנה מחשבתית 
ד וכלכלנים וניתן יהיה לעשות שימוש "חלק מנושאים אלה ידרשו גיבוי של עו. ונ"ומיועדים בין השאר לסטודנטים מתע

 .בשירותים של מגמה ירוקה בנושאים אלה
' מרכז'ובהנחה שה) ניהול מינימלי ותמיכה מקסימלית לאלה שדורשים אותה(המודל הארגוני הוא בהשראת מגמה ירוקה  •

  .ל המועדון מטעם הסגל האקדמי בטכניון יספק תמיכה והנחייה אקדמיים בעיקרש
  
  
  
  
  
  

   : תוכן
    

  'עמ              נושאים      

  
  2           יעדים, דרך חשיבה , צורך 

  3        אמצעים להבאת חברים ולפיתוח בפועל
  4-7        בתחום הטכניפירוט נושאים אפשריים 
  8    קהילתיים-ים ירוקיםמודלבתחום פיתוח פירוט נושאים אפשריים 
  9            מודל ארגוני ראשוני מוצע
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   – צורך
  

במיוחד אם , התוכנית מבוססת על ההשקפה שאין כיום מספיק מוסדות המעודדים באופן פעיל פיתוח של טכנולוגיות ירוקות 
" טובות"צער טכנולוגיות למרבה ה.  תשואה גבוהה על ההשקעה במחקר ופיתוחתת לתוהטכנולוגיות אינן פטנטביליות או יכול

  ".להמציא את הגלגל מחדש"ויש צורך ורשיון לשימוש בהן יקר או לא אפשרי רבות מוגנות בפטנט 
שאנשים בעלי עניין וידע טכנולוגי ירצו לתרום מזמנם ומרצם למחקר ופיתוח של טכנולוגיות ירוקות אם יוצע , הנחת היסוד היא 

  .ותמיכה חברתית ומדעית, מתאימים כלים ורקע , מבנה ארגוני מוסדר להם 
נובעת ' ויקיפדים'כאשר המוטיבציה של ה,  בשנים ספורות  שעות אדםשבו הושקעו מאות אלפי, יקט ויקיפדיה הדבר דומה לפרוי

  .בין השאר ממבנה ארגוני יעיל והעובדה שעבודתם מקבלת חשיפה נאותה ונעשה בה שימוש לטובת הכלל
  .מעיד שאני חש לעתים שאין לי מקום לתעל אליו אנרגיות יצירתיות וידע מדעי לטובת הסביבהכמתנדב בארגון סביבתי אני 
שבהם אנשים מהקהילה " בעצמך-זאת-עשה"ב זוכים לאחרונה להצלחה גדולה מועדונים של "כמו כן חשוב לי לציין שבארה

ויש עיתונים ואתרי אינטרנט שזוכים לפופולריות מתקיימים ירידים רבים . מתאספים כדי ליצור בתחום המכאני והאלקטרוני בעיקר
  .עצומה

  
   -קוים מנחים , דרך חשיבה

  
ון והממסד מחאה מול הטכני, שילוב קהילה ביזמות בפיתוח וברווח ,  עצמאות מקסימלית לחברים תוך סיוע הדדי, ניהול מינימלי 

  . פתוחות ושקופות ללא מגבלות משפטיות , מבוזרות שאיפה לטכנולוגיות ' , ירוקות'ק בטכנולוגיות המדעי על עיסוק לא מספ
  

   - יעדים
  

לחשוף סטודנטים לטכנולוגיות סביבתיות חדשניות ואקצנטריות ולעקרונות טכנולוגיים ופיזיקליים שיתכן ויש להם  -
 כמו .כ בחברות בתעשייה"מתוך הבנה שרבים יעבדו אח, דיסציפלינרי עליהם -שיח אינטר-אפליקציה ירוקה ולאפשר רב

  .החל במכונית היברידית וכלה בנייר אלקטרוני, כן חשיפה למוצרים ירוקים שחלק לא שמעו עליהם 
חות מעבדה "לאפשר לסטודנטים להתנסות ולבצע ניסויים מדעיים כדי לספק את הסקרנות ולהנות ללא הלחץ של דו -

 . רתוך נסיון מתמיד למצוא את האמצעים הפשוטים והזולים ביות, ומגבלות זמן 
להוות מקום גם עבור בוגרים וסטודנטים לתארים גבוהים שלעתים יש להם יותר זמן וכוחות להשקיע בפרוייקטים מסוג  -

 .תוך ניצול היתרון שבשילוב סטודנטים מתחילים ובוגרים במקום אחד, זה 
 על מנת לוודא שלא יעשה י חברות שונות"שנקנו ע' ירוק' פטנטים בעלי פוטנציאל – 'קבורים'פטנטים של ' הוצאה לאור' -

אם המוצר . נעודד אנשים לשלוח לנו פטנטים שכאלה ונלמד אותם יותר לעומק. בהם שימוש מסיבות של תחרות עסקית
 .ללא אחריות מצדנו, פשוט לייצור ניתן לשחרר לקהילה מדריך לייצור עצמי ולאפשר לקהילה להחליט אם לייצר אותו

 .בנושאים סביבתיים' פוליטיקה של המדע'ה מחאה על התנהלות העיסוק בנושא זה יוצר פרסום ומהוו
יצירת מאגר , יצירת מסד מידע על טכנולוגיות ירוקות שירכז מידע מכל המקורות העומדים לרשותנו בטכניון ומחוץ לו  -

כא סמ-בשאיפה אף להפוך לאחד מהגופים ברי. של אנשי סגל ידידותיים שירצו לענות על שאלות ספציפיות מתחומם
ככל  ובאופן פשוט יתועדו באופן מלאחשוב לציין שפרוייקטים במועדון . בטכנולוגיות סביבתיות עבור הציבור הרחב

 .שאיפה לתיעוד בוידאו ככל האפשר.  כחלק ממסד מידע זה על מנת לאפשר שכפול ומניעת עבודה כפולההאפשר
לדוגמא מנועי (ספציפיים שלא מקבלים דגש בטכניון ירוקים -המועדון ישאף להיות סמכות מדעית בנושאים טכנולוגיים -

 .מ ליצור פרובוקציה ופרסום לעצמו"ויכריז על כך בגלוי ע) סטירלינג
אפשרות לביצוע עבודת רקע ומחקר , העלאת דרישה לסגל הפקולטות לבצע פרוייקטים שנתיים בנושאים רלוונטיים  -

 .מקדים במסגרת המועדון על מנת לשכנע את הנוגעים בדבר
שיסבירו את העקרונות בתמצות ' פוסטרים'העלאת החשיפה לפרוייקטים והטכנולוגיות שנראים לנו חשובים בעזרת  -

ס ואוניברסיטאות "לבתי, לוחות מודעות ואף למחלקות מדעים במכללות לחינוך , פקטור , ויופצו ללוחות הירוקים 
 .דוגמאות לפוסטרים אלו מצורפות . המדעיםבאופן כזה ניתן לשלב גם סטודנטים מהפקולטה להוראת . אחרות

והענקת כיווני חשיבה נוספים , למשל מארכיטקטורה , סיוע לסטודנטים באלמנטים ירוקים בפרוייקטים שלהם  -
 .לסטודנטים מהנדסת סביבה שרוצים להיחשף לטכנולוגיות ירוקות רבות ככל האפשר לצורך ייעול עבודתם בעתיד

החל מקהילה וכלה בחברות מסחריות ' , יוקרה' רבים ככל האפשר על מנת ליצור קשרים ועבודה מול גורמים חיצוניים -
 יצירת עניין בקמפוסים אחרים בארץ בשאיפה להקמת  .הבאת אנשי תעשיה ומדע רלוונטיים להרצאות והעשרה. וממשל

 .מועדונים נוספים
 .תמורת אחוזים כמקובל בתעשייהבעתיד שימוש כחממה טכנולוגית ירוקה גם לרעיונות של יזמים פרטיים  -
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   – אמצעים להבאת חברים למועדון
  

 , MIT(מוסדות מחקר , )  בחיפהBST( שיתוף פעולה עם חממות טכנולוגיות –בניית הילה יוקרתית ומקצועית למועדון  -
  ) סטנפורד, בן גוריון 

 .וצהלוחות ירוקים ורשימות תפ,  פקטור – באמצעי הפרסום העומדים לרשותנו ששימו -
 ”hands on“התנסות במדע ,מקום המעודד חשיבה יצירתית וסיעור מוחות , הצגת המועדון כמקום נעים ונטול לחץ  -

 .המפגיש אנשים בעלי רקע מגוון וכמועדון חברתי
 כפי שמתכנתים המובילים פרוייקטים של קוד פתוח הזוכים –הצגת המועדון כמקום לצבירת נסיון מקצועי רלוונטי  -

 .ות לוקחים קרדיט על כך לצרכים תעסוקתייםלפופולרי
והתיעוד המלא יופץ באתרי קהילות , פרוייקטים שהסתיימו או בתהליך מתקדם יופצו לאמצעי התקשורת הרלוונטיים  -

 .ל וקרדיט למועדון"על מנת ליצור פרסום בחו, בעצמך הרלוונטיים -זאת-עשה
 .בשאיפה תוך שיתוף פעולה עם מכללות לוידאו וגרפיקה , תיעוד בוידאו של פרוייקטים פשוטים והפצתם באינטרנט -
 .מ להביא סטודנטים סקרנים"שימוש בגימיקים כגון נייר אלקטרוני שלא נמכר בארץ ע -
 . ולוגו מעוצב”GreenLab“לדוגמא , שם נוסף באנגלית  -

  
  

   – אמצעים לייצור ופיתוח בפועל
  

למשל השגתי אוסילוסקופ (ולאסוף תרומות , ) למי שיש(ם מהבית בתור התחלה נעודד אנשים להביא כלי עבודה רלוונטיי -
להרבה (אפשר להתרכז בתחילה בפרוייקטים הדורשים עבודה בעץ או פלסטיק כיוון שכלי העבודה זולים ונגישים ) ישן

  )אנשים יש בבית או אצל ההורים
 ניתן להשיג אישור .ת לפרוייקט הרלוונטיניתן לבקש תרומות של ציוד ישן או חומרי גלם מגורמים מסחריים  תמורת חסו -

חשמל . בהנ )חומרי גלם, לעבודות מתכת' כרסומות וכו, מחרטות (מכונות .אמצעי ייצור בפקולטה להנב לשמושטכניון מה
  .' וכו)מעבדות אלקטרוניקה(ומדעי המחשב 

כמו כן מעבדת ,  נגרים 3-מתכת ו אנשי 3, למוזיאון המדע בהדר יש בית מלאכה ענק וצוות מעולה של שני אלקטרונאים  -
, תרומה (אים לשמוש באמצעים אלו מ לבדוק תנ"מתוכננת פגישה עם מנהל המוזאון ע.  לבורנטיות2כימיה מצויידת עם 

 )עזרה בפיתוח של מוצגים מדעיים, קוסיגנציה 
 .פרוייקטים שיתקבלו כפרוייקטים פקולטיים יהנו מתקציב פקולטי -
וידע טכני שיתרמו מזמנם ומרצם לפרוייקט אחד או יותר , כלי עבודה , לי בתי מלאכה מציאת מתנדבים בקהילה בע -

מנסיון אישי אנשי מלאכה מגיבים לרוב . ואפילו יואילו להדריך חברים במועדון בנושאים טכניים כמו ריתוך או נגרות
  .טוב יותר לבקשות עזרה טכנית מאשר לבקשות תרומה כספית
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  הקרובה בתחום הטכנייים לשנת הלימודים פירוט נושאים אפשר
  

, ב יוכל להועיל בפרוייקט  במחשבים בדיוק כמו סטודנט למדעי המחשב "וייתכן מאוד שילד בכיתה י, אינו מחייב כלל ' פקולטות רלוונטיות' הסעיף :הערה
 .'יותר זמן פנוי וכו, בגלל נסיון או רקע בנושא מסויים 

  
  
   סדנת אוזון -דיח ללא סבון מכונת כביסה ללא מים ומ . 1
  

 .כימיה ונגזרותיהם,  ביולוגיה – פקולטות רלוונטיות
  

  .וידידותי לסביבה להתנסות באפליקציות של מכשירים המייצרים גז אוזון שהוא מחטא רב עוצמה – מטרה
 

 .ויים באוזון יכולים לקחת זמן רב ייתכן שלצורך ניסויים יידרשו עוד מכשירים דומים כיוון שניס$,70כ ,  מכשיר אוזון - אמצעים
  

 
    סדנת מחליפי חום ומקררי ספיגה-ומקרר הפועלים בכוח השמש מזגן . 2
  

  פיזיקה, מכונות ,  כימיה –פקולטות רלוונטיות 
  

עבודה עם מקורות חום (בקונפיגורציות שונות , שימוש במקררי ספיגה הפועלים על הפרשי טמפרטורות  להתנסות ב– מטרה
התערות בגל החדש של עניין במקררי ספיגה שהיו . ולאפליקציות שונות כגון עיבוי מים במדבר) ביניהם קולטי שמששונים ו

 .י מקררים חשמליים"נפוצים לפני כמה עשורים והוחלפו ע
 

  .פרזנלמסוג   מיוחדקולט שמש ,   ...כנראה האחרונה מסוגה בארץ, ) אמוניה(מקררת בשיטת ספיגה '  ל20 צידנית - אמצעים
  

, המותאם במיוחד לקרור בשעות הלילה לצורך עיבוי מים מהאויר " פרימיטיבי"סולארי בנייה של מקרר ספיגה  –תכניות להמשך 
  .נדרשים כלים ומקום לעבוד, ח " ש800-עלות חומרים כ

  
  
  וקולטים סולארייםכימיה סולארית 3
  

  מכונות, חומרים  , )חשמל, פיזיקה , מכונות ( אופטיקה – פקולטות רלוונטיות
 

 להתנסות בשימוש בטמפרטורות גבוהות מקולטים סולאריים על מנת ליצור תגובות כימיות שיאחסנו אנרגיה ויאפשרו – מטרה
 בדיקת אפליקציות למנועי .דגם עובד של מכון ויצמןבאוויר נטענות -סוללות אבץבדומה ל, העברתה ממקום למקום באופן יציב

קולט , מימי -וולטאי תת-בדיקה של קונפיגורציות שונות של קולטים סולאריים כמו פוטו.  מידה ביתיקיטור סולאריים בקנה
  .מתקנים שונים לעקיבה אחרי השמש, פרזנל תשבץ , קונוסי

  
  PVנדרשים בנוסף מעט לוחות סולאריים , ) נרכש(ר " מ1 עדשת פרזנל -קולט שמש ) לניסוי ראשוני( – אמצעים

  
  

 
    במחזור סטירלינגומנועים מחום עודףלאריים מנועים סו. 4
  

  חומרים , מכונות – פקולטות רלוונטיות
  

יעילותו גבוהה ביותר והוא פועל על כל דלק , שהיה קיים לפני מנוע הקיטור " בערה חיצונית" לעורר עניין חדש במנוע – מטרה
 .י חובבנים ללא כלים מסובכים"הוא מכיל מעט חלקים נעים וניתן לבנייה ע. שהוא או על אנרגיית שמש

 
גוריון שהוא המומחה הגדול בארץ לנושא ויש  בן' אוניבבשם גידי מ יצרתי קשר עם דוקטורנט,  לא נרכש  ציוד- אמצעים
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כמו כן יש למחלקה זו ספרים שיובאו במיוחד . הוא הביע נכונות לתת לטכניון כמה דגמים,  דגמים עובדים לרוב מחלקה שלול
  .מחסור בספרים בנושא בארץל לאור "מחו

סיים כמו עץ ללא צורך בבית מלאכה לפי ניתן לבנות מחומרים בסי) הדגמת העקרון בלבד( מנוע סטירלינג גס –מאפייני הפרוייקט 
אני מברר כרגע .  על מנת לבנות מנועים קצת יותר רציניים יש צורך במעט עיבוד שבבי.אמריקאית' תכניות שנכתבו באוניב

המכשור . אך להערכתי עלות החומרים בלבד למנוע הדגמה הם כמה מאות שקלים, בן גוריון ' לדוגמא מאוניברקי זמן עלויות ופ
  .הדרוש לייצור נמצא כולו במעבדות הסטודנטים של הנדסת מכונות

  
 
  )'שי טמפעובדים על הפר( אקוסטית- המייצרים חשמל בשיטה התרמו)סולאריים-וגם לא(לוחות סולאריים . 5
  

  אזרחית , מכונות ,  חשמל – פקולטות רלוונטיות
  

   –מטרות 
  .אקוסטי באופן אינטואיטיבי וחוויתי-להתנסות ולהכיר את העקרון התרמו. א
  .הוא ראשוני בלבדשהמחקר לגביו , להכיר סוג חדש של קולט סולארי המבוסס על עקרון זה . ב

 
פרוייקט זה מתחלק לשני ) בדרך($ 30מחיר ב - PENN STATE אקוסטית מאוניברסיטת- ערכת הדגמה תרמו- אמצעים
לצורך שמוש בעקרון יהיה צורך בתכנון , ל "להדגמת העקרון תספיק ערכת הדגמה הנ.  הדגמת העקרון ושמוש בעקרון–חלקים

ודנטים   סט2הפרוייקט הוא בסדר גודל של פרוייקט שנתי בהנדסת מכונות עבור  , MEMSוייצור של מערכת קטנה הכוללת רכיב 
כאלפיים ) חומרים בלבד(עלות הפרוייקט המשוערת . )כמה זוגות של סטודנטים שכל אחד מהם מכין רכיב(או כפרוייקט קבוצתי 

 .ח"ש
  

 
   ביודיזל מאצות .6
  

  מכונות , כימיה ,  ביולוגיה – פקולטות רלוונטיות
  

ולעשות עבודת  ,יש להם את האמצעים והנסיון בנושאבערבה ש ומכון קטורה איגוד הביודיזל הישראליעם שיתוף  ליצור – מטרה
 MIT ניתן לשתף את .שעליו יוכלו סטודנטים לבצע ניסויים ומחקר, י הטכניון או המועדון" עיניסיונהכנה לקראת בנייה של מתקן 

  .ולנסות ליצור קשר עם חברות מסחריות שמספקות מערכות כאלה,  מתקן נסיוני כברבפרוייקט כיוון שקיים שם
  . ח"בעלות משוערת של כאלף ש, כמו כן ניתן לבנות מתקן זעיר באופן עצמאי על מנת להתנסות בטכנולוגיה 

  
  
   בניית שבשבת רוח עירונית. 7
  

  חשמל, מכונות  , ה אווירונאוטיק– תפקולטות רלוונטיו
  

 שלא מהווים סכנה אוסטרליהב ו"חדשים מארה לייצור חשמל לפי עיצוביםגלילית  למידה ובנייה של שבשבת רוח  -מטרה
  . ניצול מקסימלי של אנרגיית הרוחאומטריה של הגג ליפשוטים לייצור ועושים שימוש בג , לציפורים

  
  .בעצמך שביצעו פרוייקטים כאלה בעבר-זאת-קודמים ותמיכה טכנית של קהילות עשה' רפרנסים'נוכל להסתמך על  – אמצעים
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    פרוייקט המנבטות. 8
  

  חשמל, מכונות , חקלאית , ביולוגיה  –ונטיות פקולטות רלו
  

 יזמות קהילתית , קיימא-לה ברתליצור פרוייקט שישלב כלכ, להגדיל את המודעות לצריכה של ירק טרי בגידול עצמי  –מטרה 
  .וערכי טבע

   
ה קטנה או אמצעי המשקה את הנבטים בעזרת משאב, נבטים למאכלייצור  ובנייה של מנבטה אוטומטית ל פיתוחתכנון -אמצעי
או דרך ערכה של , דרך המועדון , בעצמך כשחומרי הגלם יהיו בהשגה עצמית -זאת-היישום יכול להיות כמדריך עשה. דומה

או ) קיט(קבוצה של חברים יכולה לקחת אחריות על הערכה . י הקהילה או מחוץ לה"או כמוצר מורכב שייוצר ע) קיט(חלקים 
אך מחירן , חשוב לציין שמנבטות כאלה קיימות כיום. ט"מלי בדומה להתנהלות השוק האורגני באסהמוצר ולהפיץ אותו בתשלום ס

  . גבוה מאוד וגודלן קטן מדי לשימוש יומיומי
  
  
    נייר אלקטרוני. 9
  

  מתאים לסקרנים מכל הפקולטות , דעי המחשבמ,  חשמל –פקולטות רלוונטיות 
  

על מנת להתרשם ,  שנים אך אינו נמכר בארץ כלל 4-כקיים בשוק העולמי ש, התנסות בשימוש בנייר אלקטרוני  -מטרה 
 ולעודד חשיבה קדימה בנושא כגון פיתוח נוסף או, מתוך סקרנות להביא אנשים למועדון , ליצור לה פרסום , מהטכנולוגיה 

   .אפליקציות מעניינות
  

. ושינויים במעגלים האלקטרוניים, עם עט מגנטי, לט לבדוק אם מעשי להשתמש בנייר כאמצעי קלט ולא רק פ –תכניות להמשך 
  .לעניין מוסדות שונים בשימושים השונים של נייר אלקטרוני , )באופן תאורטי(
  
  

   טלפון סלולרי קהילתי. 10
  

  חשמל,  מדעי מחשב – פקולטות רלוונטיות
  

בכך שיהיה ' ירוק'וך כסף למשתמשים ויהיה שיחס,  יצירת פלטפורמה לחומרה ותוכנה של טלפון סלולרי פתוח וקהילתי – מטרה
יתמוך בשיחות דרך אינטרנט אלחוטי וגם יודיע לאנשי הקשר כאשר נמצאים בקרבת קו בזק , ) פחות זבל רעיל(זול ופשוט לתיקון 

לאינטרסים ולא יהיה כבול )  חסכון בכסף ופסולת– מניעת קנייה של מוצרים נוספים(שימושי -יהיה רבו) פחות קרינה ויותר זול(
  )iPhoneע "ע(כלכליים של חברות 

  
ומאפשר למשתמשים לשפר ,  המפתח טלפון סלולרי לפי פילוסופיית הקוד הפתוח Openmokoהצטרפות לפרוייקט  –אמצעי 

ומתאימה גם ליצרנים ' ניידת'אך התכנה היא , י חברה מסחרית "הטלפון עצמו מיוצר ע. אותו ולפתח יישומים חדשים עבורו יחד
  .חריםא
  
  

  יעילות-סוללות סופר. 11
  

  חשמל, כימיה ,  חומרים – רלוונטיות פקולטות
  

חדשות בתחום הסוללות שמגדילות את נפח האחסון ומוזילות משמעותית את  להתנסות ולהעניק פרסום לטכנולוגיות – מטרה
  .צינורות-ספוגיות ואלקטרודות ננו-י הגדלת שטח הפנים שלהן בעזרת אלקטרודות מיקרו"המחיר ע

  
 נלמד ונאסוף מידע על התחום כך שנהיה סמכות מדעית בנושא וננסה להשיג דגמים עובדים מחברות מסחריות כמו - אמצעי

Caterpillar ומכוני מחקר כמו MIT , בזמן שנשפיע על הטכניון לבצע מחקר משלו בנושא.  
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  ערכת לימוד אלקטרוניקה בקוד פתוח -' לגו חשמלי'. 12

  
  מדעי המחשב, הוראת המדעים , חשמל  –לוונטיות פקולטות ר

  
כמו (ליה יוכלו בני נוער לפתח מתקנים שונים שע, בעלת מודולים שונים פלטפורמה זולה ללימוד אלקטרוניקה מעשי  – מטרה

  )אלקטרוני' לגו'
  

 לנוער ומית ומאפשרת המפותחת על ידי הקהילה הבינלאArduino קיימת בשם  בפיתוח פלטפורמה מתקדמתהצטרףל - האמצעי
מתקדם ביותר בעלות קטנה מאוד תוך קבלת פשוט עד לאנשים מעוטי יכולת בארץ ובעולם השלישי לבנות מכשור אלקטרוני ו
-ואנו נצטרף לחלק של הקהילה המתמקד באפליקציה החינוכית,  לפלטפורמה זו שימושים רבים . מיכה מקהילת המפתחיםת

  .בידורית של הפלטפורמה
  
  

   בנייה חסכוניתכנולוגיות לט. 13
  

  מכונות, ארכיטקטורה ,  אזרחית  -פקולטות רלוונטיות 
  

לדחוף את הטכניון . להתנסות ביתרונות בניה זו ולהעניק לה פרסום, להראות שאפשר לבנות אחרת ולחסוך באנרגיה  – מטרה
  .להשקיע יותר בנושא

  
תכנון ובניית כיפה גאודטית גדולה והוספת , ירות בטון ממולאים בוץ  בניית חדר מבודד באזור הגן האקולוגי משני ק– אמצעים
והצבתו במקום מרכזי בטכניון או במקום  חוטים ומוטותחוליות של העשוי מ Tensegrity בניית מגדל , למחבריםשיפורים 
  .ציבורי

  
   למטרות רווחמסד מידע תחבורתי קהילתי מבוזר. 14

  
 נ"תעו,אזרחית , חשמל , מתמטיקה ,  מדעי המחשב – פקולטות רלוונטיות

  
, לסייע במניעת תאונות דרכים,  בעלות נמוכה למשתמש להוכיח שניתן ליצור באופן קהילתי מסד מידע בעל ערך מסחרי -מטרה 

  .ברשיון לקהילה על מנת לאפשר מוצרים זולים יותר לשכבות חלשות' כבול'לשחרר מידע ה
  

לא (המשתמש בקהילה לאסוף נתונים תחבורתיים ממשתמשים לצורך מיפוי כבישים  Freemapהצטרפות לפרוייקט  –אמצעי 
כתיבת תוספות לתוכנה המאפשרות איסוף נתוני מהירות והצלבתם עם מיקום במטרה , ) קיימת כיום מפה של ישראל שהיא חינמית

לפי שעה , בישים יהיו עמוסים וכמה יודעת לחשב היכן ומתי הכ(ליצור מפה חכמה שיודעת את נתוני התנועה בכל נקודה בזמן 
שימוש במתנדבים על מנת להוסיף נתוני תאונות דרכים למפה וכך לאפשר לתוכנות ניווט להעריך באופן סטטיסטי היכן ). ותאריך

  . ולהמנע מהם או להזהיר את הנהג, האזורים המסוכנים במיוחד 
 .מים מסחרייםחינם ברשיון פרטי ובתשלום לגור  הםFreemapשל מסדי המידע 

  
 

   'ירוק'מזון מהיר . 15
  

  מזון.הנ,  כימיה  -פקולטות רלוונטיות 
  

בעלות זהה או נמוכה יותר ובאיכות וטעם טובים , להראות שניתן לייצר בקלות מוצרי מזון רבים שאנחנו רגילים לקנות  –מטרה 
  .אריזה והובלה של מזון, ו משלמים עבור שיווק ועל המחיר שאנ, ללמוד יותר על שיטות הייצור התעשייתיות של מזון . יותר

  
התנסות , בניית מתקן ביתי להכנת חיטה תפוחה באקסטרוזיה  , OpenColaקולה לפי מדריך - הכנת משקה דמוי קוקה– אמצעי

ישוב עלויות ח. 'מציאת מתכון להכנת גראנולה ביתית וכו' , סרט נע'בניית מכונת קורנפלקס ממכבש גלילי ותנור ,על מכונת פסטה 
.לייצור למטרות רווח
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    'קהילתיים- ירוקיםמודליםפיתוח 'פירוט נושאים אפשריים לשנת הלימודים הקרובה בתחום 
  

טכנולוגיות ירוקות דורשות דרך חשיבה שונה .  עומדת צורת חשיבה או פילוסופיה ומודל ארגונימאחורי כל טכנולוגיה – המטרה
 שהתחילו לפעול בשנים האחרונות בזכות האינטרנט ארגון וניהול,  בתחומי כלכלה ת חדשות יוזמונבחן. מטכנולוגיות קיימות

 השאיפה .לשאוב מהן השראה ליוזמות חדשות כאן בישראל ולבדוק יישומן של יוזמות קיימותננסה ו, ובעידוד התנועות הירוקות 
  .ים/ה המחליפה את מקום המשקיעו לקהילולהגיש אות, "מזכר מנהלים "תעשיההיא ליצור מה שנקרא בלשון ה

הירוקה תוך עיסוק בעשייה , ובתקווה בעתיד גם כלכלה ומשפטים , שילוב של סטודנטים מתעשייה וניהול כמו כן זוהי הזדמנות ל
  .בתחום התמחותם

  
  

   – נושאים לדוגמא
  
 באמצעים טכנולוגיים למשל פיתוח שיטות לייעול הנסיעה בטרמפים – מודלים להעצמת הקהילה בעזרת יזמות ירוקה .1

בניית תכנית , MLMקיימא במודלים יזמיים כמו -שימוש בר, ) בדומה לנסיונות שנעשים בזמן האחרון באתרי אינטרנט שונים(
העלאת רעיונות . קשישים או מוגבלים, י בני נוער" בנושא מחזור מחסניות דיו באופן קהילתי ע feasibility study-ניהולית ו

הוצאה החוצה של התכניות והצעתן . ים לתעסוקה של מוגבלים או אסירים תוך בחינת הפתרונות הקיימים כיוםיצירתיים וירוק
  .בתי אבות וכדומה, לקהילה בבתי ספר 

  
מהם המוצרים שבאמת יוכלו לשפר את חייהם של אנשים במדינות  – מוצרים ופרוייקטים המיועדים למדינות עולם שלישי .2

בעצמך עם טכנולוגיה -זאת-איך אפשר לשלב חשיבת עשה? ת והטעויות שנעשו בעבר בתחוםמה היו ההצלחו? מתפתחות
' ומפרשי מים בדר, ננסה ללמוד מפרוייקטים שהצליחו בשטח כגון מיכלי מתאן בנפאל ? מערבית כדי להוזיל עלויות בשטח

 מציאת .תח באופן קהילתי המפוOLPCאמריקה  ומפיתוחים מערביים המיועדים במיוחד למדינות אלה כמו מחשב ה 
  .במוסדות אקדמיים ואחרים במדינות עולם שלישי לצורך שיתוף פעולה" שגרירים"

  
שיחסוך לנו איך אפשר לתכנן מחדש אריזות שונות שישמשו שימוש חוזר או נוסף   - שימושיים-תכנון אריזות ובקבוקים רב .3

בקבוק זכוכית המשמש גם כלבנה וכלה ב, טיק שאינו מוגן בפטנטהחל ממנגנון נעילה לקופסאות פלס, כסף וימנע קניות נוספות
  .WOBO)(לבניין 

  
מציאת מודלים ארגוניים מבוזרים טובים ויעילים יותר תוך  – ניהול מאגרי מידע וסוכנויות חדשות קהילתיים מבוזרים .4

בדיקת התכנות . חולשות וחוזקים,  והמודל הניהולי שלהם IndyMediaבחינת ארגונים קיימים דוגמת . למידה משגיאות העבר
ומכירה של המידע לתעשייה לטובת ) נתונים תחבורתיים, קהילתי ' פיפל מיטר'לדוגמא (של מסדי מידע סטטיסטיים קהילתיים 

  . הקהילה
  

האם הם עדיפים כלכלית על השקעה בבנקים נחקור לעומק ונבדוק  – ב ובריטניה"הבנקים הקהילתיים האינטרנטיים בארה .5
 כיצד ניתן לשפר את המודל מבחינה ,דל בישראל מבחינה משפטית וכלכלית היתכנות המו, חולשות וחוזקים של המודל , םרגילי

   . פיילוט,טכנית וכלכלית 
  
 , FONבחינת דוגמאות קיימות כגון  – )MESH( רשת תקשורת מבוזרת קהילתיתבדיקת כדאיות ותכנון של  .6

OLPCNET , בדיקת  . להגדיל את חדירתן בישראל ובכלל טכנולוגיות וקהילתיותדרכים, פניהן הקשיים והאתגרים העומדים ב 
לחסכון בכסף ולהגדלת הנגישות במקומות , ות שכאלה לצמצום הקרינה בסביבתנו אפשרויות טכנולוגיות לעשיית שימוש ברשת

  .רחוקים
  
 או הילתי מקבילי ומציאת יישומים ירוקיםבחינת פרוייקטי מחשוב ק – מקבילימחשבי  קהילתיים לעיבוד יישומיםמציאת  .7

  .MoneyBee  פרוייקט-כדוגמת ניתוח מניות קהילתי מבוזר , חברתיים עבור כלי זה 
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  מוצע עבור מועדון יזמות ירוקהראשוני מודל ארגוני 
  

סביב הפרוייקטים שימצאו אלא הסטודנטים יתארגנו בקבוצות , הרעיון הוא שלא יהיה מנהל למועדון ולא יהיה סדר יום, בתמצות 
  .המשיך תפקיד ראשי המועדון יהיה ליצור קונצנזוס מינימלי על מנת שיהיה אפשר ל.חן בעיניהם והם אלה שיקודמו

  
.  ובמשכהפיתוח ויישום לפני פתיחת השנה, יציעו נושאים למחקר ) וכל המעוניין(תא מגמה ירוקה ורכזים ירוקים  -

  .ייקבעוות שהנושאים יאורגנו לפי קטגורי
  

ואחרי כן סקירה של הנושאים , הפגישה הראשונה תכלול סקירה של מטרות המועדון והאמצעים העומדים לרשותו  -
י אחד "הפגישות הבאות יוכלו להכיל סקירה של נושא טכנולוגי או פרוייקט רלוונטי כלשהו ע.  שהוצעו מראש

  .הסטודנטים בתאום מראש
  

 .אין מינימום. קבוצות לפי הנושא הספציפי-ויתחלקו ביניהם לתת, ינים אותם הסטודנטים יבחרו את הנושאים שמעני -
  

ויעלו את החוסרים שלהן בידע לסגל האקדמי הרלוונטי והחוסרים בציוד , עצמאיים הקבוצות יוכלו לבצע דיונים  -
  חברים .ל חוות דעת הקבוצות יוכלו להעלות את התקדמותם בפני המועדון ולקב.ו להשיגםמועדון שינסחברי הוחומרים ל

בעלי ידע , בעלי קשרים יוכלו להפנות ולקשר , בעלי יכולות תקשורת טובות יוכלו לסייע בעבודה מול גורמים חיצוניים 
 .'טכני יוכלו לתרום ממנו וכו

  
 של אפשרות בעתיד להשאלה החוצה , ימונה אחראי ציוד בתשלום או בהתנדבות שיהיה אחראי לכל הציוד של המועדון -

 .לפי הצורךכספי נגד חתימה או ערבון כ יודצ
  

ההכנסות יישארו ) מסדי מידע תחבורתיים , כגון פרוייקט המנבטות(אם יוחלט בעתיד לפתח משהו בעל ערך מסחרי  -
יניב להם שגם  מוצר ירוק אם סטודנטים ירצו לפתח  בעתיד.בהתאם לרעיון ההתנדבותי, במועדון לצורך פיתוח נוסף

  .כלומר השקעה של המועדון בפיתוח תמורת אחוזים מההכנסות ,  ירוקה יוכל לשמש כחממה טכנולוגיתהמועדון, הכנסה 
  
  

  
  
  
  
  
  
  


