
 

 תוכן הקורס "אקדמיה בכיכר"

 'בסמסטר:         "התשעשנת לימודים: 

 ד"ר אורלי דהאן, גב' סנדרה שפירא :שם המרצה

 מר יונתן קוגן, ד"ר משי אורימר יאיר אנגל, מרצים שותפים: 

 

 ומעשיות מוסריות דילמות  - קיימות שם הקורס: 

 מועד ומיקום הקורס:

, אולם התצוגה במפעל עמיעד מערכות  00:11-01:11ימי רביעי, 

  מים, בתאריכים:

 : מבוא לקיימות )סנדרה ואורלי(.מפגש פתיחה – 01.3.00

הפילוסופיה  –: קיימות ואיכות הסביבה מפגש שני – 01.3.00

 אורלי ויוני(. יאיר,של "מעריסה לעריסה" )

שיווק  -: קיימות ותרבות הצריכה מפגש שלישי – 01.3.01

 ומיתוג מול פילוסופיה צרכנית ברוח הקיימות )סנדרה ואורלי(.

דילמות אתיות  –: קיימות ואתיקה מפגש רביעי – 01.014.0

 בתעשייה )אורלי ומשי(. 

יעל סילבר, מובילת הפרויקט "אקדמיה פרטי התקשרות עם 

 בכיכר"

yaelisilver@gmail.com  2855542-458: נייד 

  

חומר רלוונטי יועלה לאתר האינטרנטי של הקורס   - חומרי הלמידה

 )אתר מודל של המכללה האקדמית תל חי(. 

 

 :יומטרותתיאור הקורס ו .א

מטרת הקורס להקנות היכרות ראשונית עם מושג הקיימות, 

בהקשר של כלכלה, איכות הסביבה, וחברה. כיצד ניתן )אם בכלל( 

לקיים אורח חיים מקיים, בכל תחומי החיים? מהן השאלות 

והדילמות העולות מתחום הקיימות ומהניסיון ליישם אותן בחיי 

 היומיום שלנו. 

אידאל הרעיוני, מול היישום של הקורס ישלב ניתוח והבנה של ה

 כל אחד מהמשתתפים בתחומו. 

נלמד אודות מושג הקיימות באופן רחב. למרות  במפגש הראשון

שלעיתים המושג נתפס )בטעות( כמקביל למושג איכות הסביבה 

תפיסה זו אינה מדויקת. נראה כיצד ניתן לקשור את נושא  -ו"ירוק" 

כולנו, הן במרחב הציבורי הקיימות לכל תחומי חיי היומיום של 

 והן במרחב הפרטי. 

 –נברר מהי התפיסה העדכנית בנושאי הקיימות  במפגש השני

(, דהיינו תכנון חיינו Cradle to Cradle"מעריסה לעריסה" )

והמוצרים בהם אנו משתמשים, כך שיעוצבו, יתוכננו ייצרו ויעבדו 

בצורה מעגלית ושלמה. כמו בטבע, פסולת של יצור אחד, הינה 

 בפועל מזון של יצור אחר. 

נדון בממשק שבין עולם השיווק והמיתוג, לבין  במפגש השלישי

על העקרונות  פילוסופיה צרכנית אחראית ברוח מקיימת. נדבר

האתיים המנחים פילוסופיה צרכנית, אל מול העקרונות המעשיים, 

 ומצד שני על שיווק אגרסיבי וסמוי בעולם היום. 

נבחן דוגמאות קונקרטיות מהניסיון של עמיעד  במפגש האחרון

בתחומי הקיימות השונים, כגון חוק האריזות, מינרלים 

ד. נעמוד על המתח בין לרשויות ועו יבקונפליקט, דיווח וולונטאר

הרצוי למצוי, ומה קורה בדיוק כאשר מנסים להוציא אל הפועל 

 רעיון אידיאלי / מוסרי / ראוי. 

 כל שיעור ילווה במצגת עיונית ודיון מונחה. 

 הנושאים ברוח, שלנו היומיום בחיי מחודשת מלומדת התבוננות

אחד במרחב הפרטי  לכללתרום  עשויה, בקורס הנלמדים

 שלו. והמקצועי 

 

 :תרגיל הקורס .ב

בתחילת הקורס יחולק פנקס קיימות אישי, בו יוכל כל משתתף 

 לבחון את התנהלותו הוא ביחס לקיימות כניסיון לשיפור אישי. 

 

 :ביבליוגרפיה .ג

, בבל, מעריסה לעריסהבראונגרט מ., וו. מק'דונו,  .0

 . 0100תל אביב, 

מסקרנהאס א., "רצח העם שמסתתר מאחורי  .0

. 03.2.0101, ניויזוויקהרטט של הסמארטפון", 

: 0.0.0101תורגם בכלכליסט 

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7

ml3413336,00.ht-340,L 

 01 -סמילנסקי מ., "המוסר והערך המוסרי", ב .3

, הוצאת הספרים 01-010, עמ' פרדוקסים מוסריים

 . 0100של אוניברסיטת חיפה, ספרי חמד,  

השיח הציבורי בעידן  -בידור עד מוות פוסטמן, נ.,  .4

, הקיבוץ המאוחד, ספריית עסקי השעשועים

 . 0111פועלים, 

 :ברשת זמין העשרה חומר .ד

 כמה עבדים עובדים עבורך? –מחשבון  

http://slaveryfootprint.org/#where_do_you_live 

 

מומלץ לצפות בסרט התיעודי "פסולת = מזון", שנעשה  

 בעקבות עבודתם של בראונגרט ומקדונו: 

http://vimeo.com/15266520 

 

 המהפכה התעשייתית הבאהויקי: -ערך באקו 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!
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