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על החוברת

חוברת זו נועדה לסייע למורים בהצעות וברעיונות להפעלת תלמידים לקראת יום הניקיון הלאומי וביום עצמו; בין 

השאר היא מציגה חומרי רקע רלוונטיים. מורים יוכלו לבחור פעילויות הן לתהליך החינוכי המקדים, הן לשיאו - 

ביום הניקיון עצמו. 

מבנה החוברת 
החוברת מציעה מתכונת בסיסית ליום שיא וכן מגוון רחב של רעיונות לפעילויות בכל אחד מארבעה נושאים: 

ניקיון ברשות הרבים   ✽

פסולת - מיחזור והפרדה   ✽

צמצום הצריכה   ✽

צריכה מקיימת   ✽

כל נושא נפתח במבוא קצר ומציג שלוש מטרות - מתחום הידע, מתחום המודעּות ומתחום העשייה הסביבתית. 

כל מטרה מלווה בהצעות אחדות לפעילויות, לפי שכבות גיל, אחדות מתאימות לכיתה פנימה, ואחדות לפעילות-חוץ.

חומרי הרקע בסוף החוברת הם עיקרי הדברים הרלוונטיים לארבעת הנושאים. כמו כן הם מפנים למקורות מידע 

ואתרי אינטרנט נוספים, להרחבת הידע. 

החוברת והנספחים הכוללים דפי עבודה להדפסה, נמצאים באתרי האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, 

משרד החינוך והחברה להגנת הטבע.

הערה: מקצת הפניות לתלמידים מנוסחות בלשון זכר-יחיד, אך כולן מכוונות לזכר ולנקבה כאחד. 

כתבה וערכה: 
נירית לביא אלון, החברה להגנת הטבע

ועדת היגוי: 
אלכס קפלן, זיוית לינדר, מאירה הלפר, יורם הורביץ - המשרד להגנת הסביבה

 אסנת פרנס, שושי כהן, ד"ר אירית שדה, ד"ר עופר רימון - משרד החינוך

יעקב שהרבני, גלי שפירקו זהבי, חן פורטוגלי, אילנה שבתאי - החברה להגנת הטבע

קראו והעירו: 
מאירה הלפר - המשרד להגנת הסביבה

אסנת פרנס, שושי כהן, ד"ר אירית שדה, נגה משען, נירה קושינסקי - משרד החינוך

סהר גל, בתיה וולף - החברה להגנת הטבע

על החוברת
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עזרה במקורות:
יהודית בר נתן, מאגר המידע - הספרייה של החברה להגנת הטבע

עריכה לשונית:
רעיה כהן

הפקה:
אגף פירסומים, מידע ואינטרנט, המשרד להגנת הסביבה

מאייר:
אלי כרמלי

עיצוב:   
סטודיו בילט

צילום: החברה להגנת הטבע, יופי של ישראל, ניקיון נחל הזהב - קריית שמונה
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פתח דבר

ספינה עמוסת אנשים הפליגה לדרכה. היו בה מבוגרים וצעירים, נשים וגברים, סוחרים ובעלי מקצועות אחרים. 

 כל נוסע קיבל תא משלו, והנסיעה התנהלה על מי מנוחות.

 באחד הימים שמעו הנוסעים קול קידוח. הרעש עלה מבטן האנייה.

איש לא ידע מי קודח ולמה, עד שנתגלה הדבר: אחד הנוסעים החליט לנקוב חור בתחתית האנייה. אל תשאלו למה. 

 כך עלה ברצונו!

 עמד האיש בתאו הפרטי, אחז בידו מקדח וקדח ברצפת חדרו.

נבהלו האנשים, רצו מיד אל האיש וקראו: “מה אתה עושה?! תפסיק מיד! האינך רואה שאתה עומד להטביע 

 את הספינה כולה? “

כעס האיש ואמר: “צאו מיד! מעשיי בחדרי הפרטי אינם עניינכם! שילמתי במיטב כספי תמורת החדר הזה, ומותר 

 לי לעשות בו ככל העולה על רוחי! “

אמרו לו: “שוטה שבעולם! הרי כולנו בספינה אחת, והחור שאתה עושה בחדרך הפרטי יטביע לא רק אותך אלא 

את כולנו..."

סיפור הספינה הוא משל להשפעה המכרעת שיש אפילו לאדם אחד על עתידו וגורלו של כדור הארץ. 

הלכלוך שאנו משליכים ברשות הרבים, הפסולת שאנו מייצרים, הצריכה ההולכת וגוברת על חשבון משאבי הטבע 

וניצול היתר של המשאבים, כל אלו הם דוגמאות ליחס האדם לסביבתו ולפגיעה בנכסים המשותפים שלנו ובנחלת 

הכלל. 

קיומנו בסביבה מותנה ביחסי הגומלין ובאיזון ההרמוני העדין בין האדם לטבע. אנו יודעים ומבינים שמשאבי הטבע 

חיוניים לקיומנו ולרווחתנו ושהטבע הוא משאב רוחני חשוב ויש לו גם ערך תרבותי. ולמרות זאת, לעתים קרובות 

האיזון מופר, והטבע מנוצל בגסות לצורכי האדם, בלי התחשבות בסביבה. הפתרון למשבר הסביבתי הוא בשינוי 

יחס החברה לטבע ולסביבה, שינוי הגישה האנושית לגישה המכבדת את הסביבה ושומרת על ניקיונה, צורכת פחות, 

משתמשת במשאבים שימוש מושכל ומתחשבת גם בדורות הבאים. זוהי תפיסה תרבותית חדשה - קיימות. 

יום הניקיון הלאומי הוא הזדמנות להגביר את המודעות לקשר וליחס שבין האדם לסביבתו, להבנת חשיבותם של 

הטבע והסביבה לאדם, להבניית ערכים של כבוד לסביבה, אחריות ומחויבות ולשינוי הרגלים דרך עשייה למען הסביבה. 

חוברת זו מוגשת לכם המחנכים כדי שתשמש כלי עזר לעיסוק בנושא הניקיון והפסולת ולפעולה משותפת עם 

התלמידים למען הסביבה והחברה, בד בבד עם הטמעת אורח חיים מקיים. אנו מקווים שמאמצינו להביא לכם את 

הידע והכלים יִשאו פרי. בהצלחה!

פתח דבר
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יום הניקיון הלאומי 

בכל שנה יוצאים אלפי מתנדבים בארץ ובעולם לפעילויות ניקיון באתרים בסביבתם הקרובה או במקומות נבחרים - 

חופים, חורשות, יערות, נחלים ועוד. לפעילות משותפת של עשרות אלפי משתתפים ביום אחד יש תהודה ועוצמה 

רבות, ולכן רבה חשיבותו של יום הניקיון. 

התרומה המעשית לניקיון השטח חשובה, אבל העיקר הוא התהליך החינוכי המקדים והמשלים; ולפעילות הניקיון 

עצמה ערך מועט אם אינה מלווה בו. על התהליך לחשוף לפני המשתתפים עולם תוכן שלם הקושר בין האדם 

לסביבה. לפעילות רב-פעמית באתר קבוע משמעות חינוכית עמוקה. מומלץ אפוא לבחור אתר סמוך לבית הספר 

ולעשות בו פעילויות אימוץ וטיפוח לאורך כל השנה, ובהן מבצעי ניקיון בשיתוף תלמידים וקהילה. מקוצר היריעה 

לא נוכל לפרט את כל הרעיונות לפעילות מתמשכת באתר.

 

אנו ממליצים לראות ביום הניקיון יום שיא בתהליך חינוכי מתמשך, שלפניו תכנית חינוכית-סביבתית בדגש על ניקיון 

ופסולת, קיימות, אימוץ אתר או נושאים, ובעקבותיו - המשך עשייה חינוכית, סביבתית וקהילתית.

תהליך חינוכי מקדים בדגש ניקיון ופסולת

תהליך חינוכי מקדים בדגש קיימות

תהליך חינוכי מקדים בדגש אימוץ אתר

יום שיא חווייתי 

במסגרת

יום הניקיון הלאומי

המשך עשייה 

חינוכית, סביבתית 

וקהילתית בהתאם 

לתהליך החינוכי

חוברת זו מציעה עשרות רעיונות הקשורים בניקיון ובנושאים הנלווים אליו שיוכלו לשמש אתכם הן לתכנון ולהפקה 

של יום השיא הן לתהליך החינוכי המקדים ולהמשכו. 

יום שיא חווייתי
יום שיא, כשמו כן הוא, יום לא שגרתי - שיא רגשי וחווייתי שייחקק בתודעתם של המשתתפים בו. 

כדי להגיע אליו צריכים גורמים אחדים לבנות את היום בקפידה, ועליו לכלול פעילויות אקטיביות, רצוי במתכונת 

של תחנות הפעלה. מבצע הניקיון יהיה אחת מתחנות ההפעלה או פעילות מסכמת לאחריהן. 

כדאי שתחנות ההפעלה יהיו ממגוון סוגים ויכללו למשל חידון נושא פרסים, אולי על בסיס תחרות קבוצתית, 

פעילות יצירה, פעילות המשלבת תנועה וספורט וכמובן פעילות של עשייה למען הסביבה.

אפשר לגוון את נושאי תחנות ההפעלה ולבחור פעילויות מארבעת נושאי החוברת )ניקיון ברשות הרבים, פסולת - 

הפרדה ומיחזור, צמצום הצריכה וצריכה מקיימת( או להתמקד ולבחור פעילויות רק ממקצת הנושאים הללו. 

יום הניקיון הלאומי
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מספר התחנות תלוי במספר המשתתפים בעת ובעונה אחת. אם יום השיא הוא יום שכבתי, תלת-שכבתי או מיועד 

 לבית הספר כולו, רצוי לתכנן תחנות שיוכלו להפעיל כיתה או לפחות חצי כיתה. 

התלמידים יעברו מתחנה לתחנה בחופשיות בעזרת כרטיסיית פעילות, או שהמעבר יהיה מאורגן במבנה של כיתה 

שלמה ובליווי מורה, על-פי לוח זמנים שתוכנן מראש.

כרטיסיית פעילות היא כרטיסייה )בדומה לכרטיסיית אוטובוס( שעליה רשומות כל תחנות ההפעלה. תלמיד צריך 

לבחור בין התחנות שבהן ברצונו לבקר. עליו “לנקב" בכרטיסייה את התחנות שבהן השתתף. 

רצוי מאוד לנצל את הסביבה החוץ-בית-ספרית לצורך תחנות הפעילות - חצר בית הספר, חורשה סמוכה או אתר 

טבע שבית הספר מאמץ. אפשר כמובן לקיים את הפעילויות או את קצתן גם בכיתות.

בחוברת זו הצעות רבות שיתאימו הן לפעילות בכיתה והן לפעילות חוץ-כיתתית. 

חשוב להכין שילוט לכל תחנה ואולי מפה שתראה את מקומה של כל תחנת פעילות. 

את התחנות יכולים להפעיל מורים, הורים או פעילים בקהילה ואפילו תלמידים נבחרים, למשל - חברי המועצה 

הירוקה, חברי ועדת איכות סביבה או תלמידים משכבות בוגרות. 

יש להיערך ליום השיא זמן רב מראש: להכין את הציוד המתאים, לחלק תפקידים ותחומי אחריות, להזמין גורמים 

שותפים ואורחים, לתאם עם הרשות המקומית את פינוי הפסולת שתיאסף ועוד. 

דוגמה ליום שיא:

תוכןלוח זמנים

פתיחה בכיתות - הצגת מבנה היום ומטרתו, חיבור לתכנית המתמשכת, 8:00-8:30

הסבר על כללי התנהגות 

להלן הצעות לתחנות הפעלה:8:30-10:30

מי לכלך את השכונה? צילום ותיעוד של מפגעי אשפה )עמוד 32 בחוברת( 	•
מלך הטריוויה - חידון בנושא הפסולת )עמוד 46 בחוברת( 	•

יצירה מפסולת / אמנות בשימוש חוזר )עמוד 44 בחוברת( 	•
הכנת קריקטורות בנושא הלכלוך )עמוד 34 בחוברת( 	•

תחרות איסוף אשפה + מיון הפסולת )עמוד 33 בחוברת( 	•
מרוץ שליחים למיון הפסולת )עמוד 45 בחוברת( 	•

פעילות ספורט מחומרים בשימוש חוזר )עמוד 46 בחוברת( 	•
שוק החלפות / שוק קח-תן )עמוד 71 בחוברת( 	•

הפסקת אוכל, התארגנות בכיתות האם, הסברים בקשר למבצע הניקיון10:30-11:00

מבצע ניקיון באתר שנבחר מראש11:00-11:45 

סיכום היום11:45-12:00



פעילויות בנושא 
ניקיון ברשות 

הרבים
14

צילום: החברה להגנת הטבע, ניקיון חוף שקמונה - חיפה
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מבוא
בעיית הלכלוך בישראל ידועה וניכרת: ברחובות הערים, בשטחים הפתוחים העירוניים ובאלו שמחוץ לעיר, 

בפארקים ובחורשות, בחופי הים ובכינרת - בכל מקום.

 

מדוע אנו מלכלכים?
זלזול וחוסר אכפתיות כלפי השטחים הציבוריים המשותפים )בניגוד להקפדה יתרה על הניקיון בתוך הבית   ✽

פנימה ובשטח הפרטי(.

ביטוי לתחושה  של ניכור חברתי ביחס לסביבה, בניגוד לתחושת השייכות בבית, המגבירה את האכפתיות   ✽

והשמירה על הניקיון; 

מחסור בפחים או בפחים פנויים;   ✽

סביבה מלוכלכת - סביבה כזו מעודדת השלכת פסולת, בניגוד לשטחים נקיים שבהם הנטייה היא להמשיך   ✽

לשמור על הניקיון.

ללכלוך השפעות רבות
מפגע בריאותי;   ✽

מפגע אסתטי;  ✽

גורם לפגיעה חמורה בחיות הבר, ביבשה ובים )דוגמה בעמוד 18(;   ✽

הפלסטיק שבפסולת עלול להתפרק לחלקיקים זעירים הסופחים רעלים, ואלו עלולים לחלחל למי התהום   ✽

ולזהם אותם. 

מה נעָׂשה כדי להתמודד עם התופעה?
ימי ניקיון ארציים ובין-לאומיים ומבצעי ניקיון שמטרתם לעורר מודעות ולהגביר את הניקיון;   ✽

מסעות פרסום ציבוריים גדולים המנסים לשנות את התנהגות הציבור )“הפסולת לסל וחסל",   ✽

“זבל מי שמלכלך", “הולכים על חוף נקי"(; 

מערך גדול של נאמני ניקיון - מתנדבים המסייעים בהגברת האכיפה בנושא;  ✽

הפעילות העיקרית והחשובה ביותר היא הפעילות שאתם שותפים לה - פעילות חינוך והסברה.   ✽

להלן הצעות לפעילויות להגברת הידע והמודעות לתופעה של השלכת פסולת ברשות הרבים וכן לעשייה 

פעילה בתחום.
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ניקיון ברשות הרבים 
מטרה 1:

התלמידים יכירו את התופעה
ויבינו את הגורמים לה ואת

ההשלכות של פסולת ברשות 
הרבים

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

ממלכת הפסולת
הציגו לפני התלמידים את התמונות שבעמוד הבא   ✽

ובקשו מהם להמציא להן סיפור.

לחלופין, ספרו אתם על ממלכה יפה של מלך   ✽

ומלכה, עטורת גנים. יום אחד קרה “אסון" בממלכה: 

נמצא זהב. תושבי הממלכה התעשרו והחלו לקנות 

חפצים בלי גבול. את חפציהם הישנים זרקו. 

כך התמלאה הממלכה בפסולת, עד שגניה 

היפים נעלמו תחת הערמות שהלכו וגבהו. 

בקשו לשמוע את דעתם של התלמידים   ✽

על התופעה. האם היא דמיונית או אִמתית? 

המחישו בעזרת הסיפור את בעיית הפסולת. 
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ציפ'לה דריפ'לה
✽ הקריאו לתלמידים את השיר על ציפ'לה צוברת האשפה. 

ציפ'לה-דריפ'לה-צ'ופ'לה-פה, 
שלא אהבה להוציא ת'אשפה

מתוך: בקצה מדרכת הרחוב
מאת: סילברסטיין

ציפ'לה - דריפ'לה - צ'ופ'לה - פה

שלא אהבה להוציא ת'אשפה.

היא מירקה מחבתות והבריקה כיריים,

הכינה פת ערב ופת צהריים,

אביה צרח ככל היכולת -

ובכל זאת סירבה להוציא את הפסולת.

וכך נערמה האשפה לתקרה:

תמצית של קפה ועוגה פרורה,

קליפות תפוחי אדמה אפורות,

קליפות תפוזים חמוצות ומרות,

בננות חומות מרקיבות ורטובות,

שעווה של נרות ונורות לא טובות.

מילאה האשפה את כל הפחים,

גלשה לרצפה חסמה ת'פתחים:

קליפות של נקניק ועצמות תרנגולת,

קליפות גרעינים ושיירי דייסת סולת:

גביעים אכולים ורכים של גלידה,

גושים יבשים של קצפת ורודה;

תפזורת ֵׂשער שנגזז וזיפים,

קליפות של בוטנים, חרצני שזיפים.

הזבל הציף מסדרון ופרוזדור,

הרים ת'תקרה ונקב בה אף חור,

פרץ את הקיר, יצא והציץ,

ומיץ האשפה לחצר אף השפריץ.

היו בנוסף לזבלים שאמרתי גם עוד הבלים 

שטרם תיארתי:

היו מפיות ספוגות בשומן,

קופסאות שאיבדו את דמותן וצלמן;

קונסרבים של גולש, עיסת אטריות

ממרח שהיה פ'ם מרק פטריות;

דגים מלוחים, כחושים וכתושים,

וצ'יפסים קרים, קשים כקרשים.

נייר צלופן ומסטיק ישן,

מסרק בלי שיניים, ידית בלי קנקן,

צנצנת חרדל עם חרדל מצומק,

ולחם קלוי מעופש וירקרק.

בסוף האשפה השתרעה והגיעה

אל קצה השמים, למרום הרקיע,

וכל השכנים הסתלקו וברחו,

וחברי ציפה-דריפה פחתו והלכו.

ואז ציפה-פה כנראה התעייפה

והסכימה סוף-סוף להוציא ת'אשפה.

אך היה מאוחר מדי: כל הגינה

התפקעה מרוב זבל, וגם המדינה.

וגלים של אשפה, מלווים סירחונות,

גלשו בלי משים למדינות השכנות.

וברפש הזה, המצחין, המכוער,

ציפה לה לציפ גורל מר ונמהר.

כל פרטיו לא אוכל - וחבל - לפרט,

כי נהיה כבר מאוחר וצריך לישון כעת.

רק דבר אחד אומר: זכרו את ציפה-פה,

וזכרו תמיד-תמיד לזרוק את האשפה.

שאלו את התלמידים:  ✽

מה הבעיה המתוארת בשיר? האשפה מצטברת, מעלה ריחות עד כדי מפגע סביבתי המרחיק את השכנים וצורכת  	•
מקום רב. 

מה הפתרון? כמובן, לאסוף את האשפה בזמן ולהשליכה לפח. 	•
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אשפה פוגעת בעולם החי
גזרו את האיורים וחלקו לתלמידים.   ✽

בקשו מהם לצבוע אותם ולסדרם לפי סדר   ✽

התרחשותם. 

בקשו מהתלמידים לספר מה קרה בתמונות.   ✽

ספרו לתלמידים את הסיפורים הבאים המתארים   ✽

בעלי חיים שנפגעו מפסולת שזרק האדם:

במקום ריכוז של מצבורי אשפה גדולים נראתה   .1

חגלה מנסה לחלץ את ראשה מתוך בקבוק. 

ריח המשקה בבקבוק משך אותה להכניס את 

מקורה פנימה. למרבה הצער נתקע ראשה 

בבקבוק.

במקום אחר אירע לנמייה מקרה דומה: היא   .2

ניסתה לאכול שאריות מזון מתוך קופסת 

שימורים. גם במקרה זה נתקע ראשה בקופסה 

והיא לא הצליחה להיחלץ. 

בלב הים חיים צבי ים. צבי ים אוהבים במיוחד   .3

לאכול מדוזות. ובכך הם עוזרים לבני האדם 

להיפטר מהמדוזות הצורבות. אך כיוון שהשקיות 

בים דומות למדוזות, צבי ים רבים מתבלבלים 

ואוכלים את שקיות הניילון, וכך הם מתים. 

יעלים רבים חיים בנגב ובהרי אילת, אזורים   .4

מועדפים על מטיילים. קורה לא אחת שהיעלים 

נפגעים מהפסולת של המטיילים. פקחי רשות 

הטבע והגנים מצאו יעל שנפגע מקומקום 

ש"התלבש" על צווארו, ובעקבות זאת הפך 

למוגבל בהליכתו ופגיע.

ראמה החיה בנגב הסתבכה במיתרים של פצצת   .5

תאורה שהושארה בשטח לאחר אימון של צה"ל. 

הראמה נעשתה מוגבלת בתנועתה והתקשתה 

ללכת. וטרינר רשות הטבע והגנים שחרר אותה 

ואפשר לה לנוע בחופשיות. 

ידועים מקרים של נשרים טועים, שבמקום   .6

להביא לגוזליהם שברי עצמות כדי להעשיר 

את תזונתם בסידן, מביאים להם בטעות שברי 

מתכת ופסולת צבאית, כגון רסיסי מוקשים 

ותרמילים. הגוזלים מתים מחנק.

שוחחו על המפגע שאשפה בחיק הטבע יוצרת.   ✽

שאלו את התלמידים על מה צריך להקפיד ביציאה 

לחיק הטבע. הסבירו כי חשוב מאוד להקפיד לקחת 

את הפסולת אל מחוץ ליער או לחוף הים לפח 

אשפה מוסדר. 
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עשה ואל תעשה
חלקו לתלמידים את דף התמונות המצורף.   ✽

בקשו מהם לתאר מה רואים בתמונות ולמיינן לפי   ✽

פעילויות חיוביות ושליליות. 

אפשר להציע לצבוע את הציורים.   ✽

בקשו מהתלמידים לרשום ִססמה מתאימה לכל   ✽

תמונה או להתאים את המשפטים להלן לכל ציור 

ולרשום אותם מתחתיו:

אל תתבייש להרים פסולת שזרק אחר ולהטילה   ✽

לפח האשפה.

אל תאמר "ממילא הכל מלכלכים", שמור אתה על   ✽

הניקיון!

כל פסולת נייר, קליפה, קופסה - אך ורק לפח האשפה!  ✽

הער בנימוס למי שמלכלך.  ✽

בטיול, בפיקניק - השאר הכל נקי כפי שרצית אתה   ✽

למצוא את המקום.

אל תסתיר פסולת בפינה נידחת - היא תתגלה!  ✽

התייחס אל רשות הרבים כאילו היא ביתך!  ✽

באין פח - קח איתך את הפסולת לפח הקרוב.  ✽

אל תזרוק פסולת מתוך הרכב אל הדרך או אל צידי הדרך.  ✽
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פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו

מדינה זבל
היוצר אורי רוזנווקס חקר ותיעד את תופעת הלכלוך 

בישראל בסרט תיעודי לערוץ 8, שהופק במלאת שישים 

למדינת ישראל. הסרט עוקב בעזרת מצלמה נסתרת, 

ראיונות ושיחות אחר מלכלכים, אוספי זבל, אנשים 

שאכפת להם מאוד וכאלו שלא אכפת להם כלל. 

הסרט “מדינה זבל" זכה בפרס פראט לתקשורת 

בנושא סביבה לשנת 2008. 

מנימוקי השופטים: 

סרטו של אורי ‘מדינה זבל' הוא משכנע ומעורר 

מחשבה. הסרט ונושאו נשארים איתך עוד הרבה זמן 

לאחר שנגמרה הצפייה וגורמים לך להסתכל אחרת 

על הנושאים שבהם הוא מטפל.

הסרט מתמקד בדברים הפשוטים, היומיומיים ועם 

זאת הוא נוקב ומעורר הרבה שאלות.

מעבר לנושא שבו הוא מטפל, הסרט עשוי טוב ושומר 

לכל אורכו על אותה רמת מתח ועניין.

הצופה אינו יכול להיוותר אדיש לנושאים ולמראות 

המופיעים בסרט ובזה עיקר כוחו של הסרט.

עוד על הסרט ועל האפשרויות להקרנתו ולמפגש 

עם היוצר, באתר האינטרנט של הסרט.

/http://www.medina-zevel.com

צילום: החברה להגנת הטבע

http://www.medina-zevel.com/
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)I( לכלוך בתמונות, זה או זה
בעזרת ערכת התמונות המצורפת )עמודים 87-96(   ✽

תוכלו להסביר את התהליך שלהלן:

הצגת הבעיה: אנחנו מלכלכים, ויש לנו ארץ 

מלוכלכת, גם בערים וגם בטבע. )צמד תמונות 1( 

השלכות הלכלוך: הלכלוך פוגע בעולם החי )צמד 

תמונות 2(; הלכלוך פוגע בנו ובבריאותנו, לדוגמה: 

מחלת הסרטן בעקבות זיהום מים ע"י בטריות. 

)צמד תמונות 3( כולנו יכולים וצריכים לעשות לשינוי 

המצב )צמד תמונות 4(.

כדאי להציב את צמד תמונות 1 במקום מלוכלך   ✽

ולשאול את התלמידים אם משהו מפריע להם 

בשטח. 

הציגו את צמד התמונות 1 ואת המצב בגן סאקר   ✽

בירושלים לאחר יום העצמאות. 

שאלו את המשתתפים:

למה לדעתם השטח נראה ככה?  	•
למה אנחנו מלכלכים? )כי העירייה תנקה, כי אין  	•

פחים, כי לא מפריע לנו / זה לא חשוב, כי ככה 

אנחנו רגילים, כי השטח לא שלנו...( 

ומי צריך לטפל בזה? )העירייה, עובדי ניקיון,  	•
אנחנו(

הדגישו כי אם לא נלכלך, לא נצטרך להשקיע  	•
בניקיון. אפשר למנוע את הבעיה מלכתחילה.

הציגו את צמד התמונות 2 וספרו על דוגמאות   ✽

לפגיעת פסולת בבעלי חיים: 

צבי ים הניזונים ממדוזות טועים ואוכלים שקיות,  	•
עד לחנק ואף למוות. 

דולפינים ולווייתנים מתים בגלל בליעת ניילונים. 	•
קיפודים ויעלים ובעלי חיים נוספים נחנקים למוות  	•

בעקבות ניסיונות אכילה משקיות 

חטיפים, קופסאות שימורים וכדומה.

הציגו את צמד התמונות 3:  ✽

מה רואים בו? )סוללה(  	•
על מה מעידה התמונה?  	•

פסולת בכלל וסוללות במיוחד מזהמות את מי  	•
התהום וגורמות לאיכות מים ירודה, וזו משפיעה 

על בריאותנו ואף גורמת למחלות כגון סרטן. 

הזיהום מגיע גם לקרקע ועקב כך גם למזון הגדל 

בקרקע, ולבסוף - אלינו האוכלים מזון זה. 

)הכול קשור.( 

הציגו את צמד התמונות 4 ושאלו את המשתתפים:  ✽

היכן צולמה התמונה?  	•
הציגו את הכינרת כנכס לאומי, אך הוסיפו  	•
שהתמונה מציגה את היחס שלנו לכינרת.

הציגו את צמד התמונות האחרון, של תלמידים  	•
מנקים. 

הדגישו שכל אחד יכול להשפיע ולשנות את המצב.  	•
כל אחד יכול לא ללכלך, אלא לזרוק 

את הפסולת רק במקומות המיועדים לכך. 

כולנו יכולים להשפיע גם על אחרים הקרובים 

לנו שלא ללכלך.

הדגישו את הרעיון שאם לא נלכלך תהיה לכך  	•
קודם כול השפעה על עצמנו ברמה האישית 

)הבריאותית למשל(, ומעבר לכך נשפיע גם 

על סביבתנו ונשפר אותה. 
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התכלות הפסולת בטבע
מרבית הפסולת המושלכת ברשות הרבים אמנם 

מתפרקת, אך זמן ההתפרקות וההיעלמות של 

החומרים ארוך ביותר. 

הציגו לתלמידים את האיור הממחיש את זמן   ✽

התכלות הפסולת.

אפשר לעשות זאת בחידון: הסתירו את משך הזמן   ✽

ותנו לתלמידים לנחש. 

אפשר גם לעשות תחרות בין שתי קבוצות: מנצחת   ✽

הקבוצה שהזמן שניחשה הוא הקרוב יותר לזמן 

ההתפרקות בטבע.

אפשרות נוספת: סידור על ציר הזמן 

השתמשו בפסולת שהתלמידים אספו בשטח   ✽

או ַהביאו פסולת מראש )לחלופין אפשר להציג 

כרטיסיות שכל אחת מהן מייצגת את אחד 

הפריטים שהושלכו לפסולת(. 

בקשו מהתלמידים לסדר את הפריטים לפי זמן   ✽

ההתכלות בטבע - מהקצר ביותר לארוך ביותר. 

בדקו אם סידרו את הפריטים נכון וגלו להם את   ✽

משכי הזמן. אפשר להכין סרגל של חודש - שנה 

- 50 שנה - 100 שנה - 500 שנה כמו בדוגמה 

להלן ולמקם כל אחד מהפריטים על-פני רצף הזמן 

שבסרגל לפי משך ההתכלות שלו.
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זמני התכלות של חומרים*

זמן ההתפרקות החומר
בטבע

חומר הגלם

שיירי מזון 

)כל מה 

שאוכלים( 

חומר אורגניכחודש

נייר וקרטון 

)דפים, אריזות( 
עץכמה חודשים

שאריות בדים 

מכותנה 

)בגדים ישנים( 

חומר אורגני5-6 חודשים

שאריות בדים 

מצמר )גרביים( 
חומר אורגנישנה

עץ )עיפרון, מקל 

של מטאטא( 

כמה עשרות 

שנים
עץ

פח 

)פחיות שימורים( 
מתכת כ-100 שנה

אלומיניום 

)פחיות שתייה( 
כ-200-500 שנה

עפרת אלומיניום, 

לא מחלידה

פלסטיק וניילון 

)בקבוקים, 

שקיות(  

מאות שנים 
נפט

חיתול 

חד-פעמי
נפט, עץכ-500 שנה

זכוכית 

)בקבוקים( 
כמיליון שנה

חול מותך בטמפ' 

גבוהה מאוד

קלקר )כוסות 

חד-פעמיות( 
נפטאין-סוף

* הכול תלוי כמובן בתנאי הסביבה: לחות, טמפרטורה, 

קרינת שמש, זמינות חמצן ועוד.

חודש

שנה

50 שנה

100 שנה

500 שנה

1000 שנה
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ניקיון ברשות הרבים 
מטרה 2: 

התלמידים יהיו מודעים לבעיית 
הלכלוך ויבחנו את יחסם אליה

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

פעם היה פה נקי
מצאו מקום נקי ומטופח והושיבו בו את הילדים.   ✽

רצוי להביא מחצלות ושמיכות ולפרוש אותן כדי   ✽

שהתלמידים ישכבו עליהן. 

בקשו מהתלמידים לעצום עיניים ולהקשיב לסיפור   ✽

הבא )מדובר בתרגיל בדמיון מודרך. חשוב לספרו 

לאט ובקול שקט ורגוע(:

אנחנו שוכבים עכשיו בגן היפה. מרגישים את הרוח 

הנעימה. קרני השמש מלטפות אותנו. אנחנו שומעים 

את ציוץ הציפורים, את רחש העלים הנופלים על 

הקרקע, מרגישים משק של כנפי פרפר סמוך מאוד 

לפנים. אנחנו כמעט נרדמים... דמיינו את המקום - כמה 

נעים ונקי וכיפי להיות בו...

ילד קטן בא עם אמא שלו לגן. אמא יושבת על הספסל, 

הילד משחק בכדור. הוא אוכל במבה. כמה חתיכות 

נפלו על הארץ. כשקמו והלכו נשארה גם השקית 

מאחור. עדיין חמים ונעים בגן. הציפורים מצייצות 

ואנחנו מרגישים פרווה נעימה של חתול שמתחכך 

בנו.... לקראת צהריים מגיעה משפחה לעשות פיקניק. 

הם פורׂשים מפה גדולה ומוציאים מן הסל בקבוקי 

שתייה וכוסות חד-פעמיות, צלחות, קופסאות שימורים. 

אחרי שהם אוכלים להנאתם הם אוספים את הפחיות 

הריקות, הצלחות והכוסות לשקית אשפה ומניחים 

את השקית בצד. אחר כך הם הולכים, וחתול סקרן 

בא ומתחיל לנבור בשקית. הוא מלקק את הפחיות 

והצלחות ומפזר את האשפה. השקית עצמה מתעופפת 

ברוח ונתקעת בענפי שיח. על הדשא יש עכשיו פחיות 

ועטיפות, צלחות ובקבוקים. הנה, תושיטו את יד ימין 

ותרגישו פחית ממש לידכם.... 

עדיין נעים וכיפי לשכב כאן?

הזמינו את התלמידים לפקוח את העיניים. מזל,   ✽

המקום עדיין נעים וכיפי. 

שאלו אותם מה הרגישו כשהמקום “היה מלוכלך".  ✽

אם התקשו לדמיין את המקום המלוכלך אפשר   ✽

להקריא את הסיפור על ציפ'לה דריפ'לה שהוצג 

לעיל.

)II( לכלוך בתמונות
פעילות מתאימה לפני יציאה לניקיון: 

פזרו את התמונות על הארץ ובקשו מהתלמידים   ✽

להתבונן בהן ולבחור תמונה ש"עושה להם משהו". 

בקשו מהתלמידים להציג את התמונה שבחרו   ✽

ולספר בסבב מדוע בחרו בה ומה היא עושה להם. 

רשמו על הלוח את הדברים העיקריים: רגשות עצב,   ✽

תסכול, כעס, גועל, רצון לעשות מעשה.

עוררו דיון בתופעה ועודדו נכונות לשנות את המצב.   ✽
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צילום: חגי בלכנר, זבל ביער נועם

צילום: יואב גואל, המשרד להגנת הסביבה, אילת
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צילום: יניב לוי, רשות הטבע והגנים

צילום: עומרי גואלמן, רשות הטבע והגנים
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צילום: החברה להגנת הטבע, פארק החורשות - תל אביב

צילום: החברה להגנת הטבע, פארק החורשות - תל אביב
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צילום: אילן מליסטר, המשרד להגנת הסביבה, פסולת בחוף - פסטיבל בומבמלה

צילום: אורי טל, המשרד להגנת הסביבה, פסולת בהר חומה, ירושלים
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פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו

משחק “אכפת לי ואני עושה"
מטרת ההפעלה להציג למשתתפים את הפער 

בין מה שאני חושב למה שאני עושה.

הזמינו מתנדבים לעמוד בשורה ישרה, זה לצד   ✽

זה. עליהם להתקדם צעד אחד בכל פעם שהם 

מסכימים לנאמר: 

אכפת לי שהחדר שלי מבולגן.  .1

אכפת לי שהבית שלי מלוכלך.  .2

אכפת לי שהשכנים זורקים בחצר המשותפת   .3

גרוטאות וציוד שהם לא צריכים. 

אכפת לי כשאני רואה לכלוך ובדלי סיגריות על   .4

המדרכות.

אכפת לי כשאני רוצה לזרוק זבל ולא רואה שום   .5

פח קרוב. 

אכפת לי שהפחים ברחוב עולים על גדותיהם   .6

ולא מפנים אותם.

אכפת לי שלא מספיק ממחזרים בקבוקים ונייר   .7

עיתון.

אכפת לי כשאני רואה בפח האשפה ברחוב   .8

מכלי משקה ונייר.

אכפת לי שמסלול הטיול שלי מלוכלך.  .9

10. אכפת לי שאני רואה פסולת בניין מושלכת 

בשטחים פתוחים.

כעת המתנדבים עומדים במרחקים מסוימים מקו   ✽

ההתחלה. 

סמנו בנייר דבק או בסימן אחר את הנקודה שבה  	•
הם עומדים עכשיו. 

עתה עליהם לחזור לקו ההתחלה ולהתקדם,  	•
הפעם לפי הסכמתם לטענות אלו:

אני מסדר את החדר שלי.  .1

אני מנקה את הבית שלי.  .2

אני מעיר לשכנים שלי שלא יזרקו בחצר   .3

המשותפת גרוטאות וציוד שאינם צריכים. 

אני אוסף לכלוך ובדלי סיגריות מהמדרכה.  .4

אני תמיד זורק זבל בפח, גם אם הפח רחוק,   .5

או שאני שומר את הפסולת אצלי.

אני פונה לרשות המקומית ומבקש שתתגבר   .6

את ריקון הפחים.

אני תמיד משליך בקבוקים ונייר עיתון למכלי   .7

איסוף למיחזור.

אני מוציא נייר ובקבוקי משקה מפח האשפה   8

ברחוב וזורק לפחי המיחזור המתאימים.

אני אוסף פסולת במסלול הטיול שלי.   .9

אני פונה למשרד להגנת הסביבה כדי שיפנה   .10

את הפסולת בשטחים הפתוחים.

מסמנים גם כאן לאן הגיעו המתנדבים.

גם המתנדבים שהגיעו רחוק ברמת האכפתיות שלהם 

לא הגיעו לאותו מרחק ברמת העשייה. כלומר יש 

פער רב בין מה שאכפת לנו לבין מה שאנחנו מוכנים 

לעשות. 

השאלה היא למה. 

כדאי לפתח דיון על הסיבות לפער בין הרצוי למצוי.   ✽
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מי לכלך את השכונה?
צאו עם התלמידים לסיור בשכונה ובדקו אם   ✽

הרחובות נקיים. 

בקשו מהם לרשום אילו סוגי פסולת הם רואים   ✽

ולנסות לשער מה מקורה. 

אפשר גם לצלם את מטרדי הפסולת ולאחר   ✽

מכן לפרסם תערוכה של התמונות, לפרסם את 

התמונות בעיתונות המקומית או לשלוח דו"ח 

מצולם לרשות המקומית. 

סכמו את התצפית:  ✽

אילו סוגי פסולת נצפו?  	•
האם זו פסולת שחתולים וכלבים פיזרו?  	•

האם תושבים הם שהשליכו את הפסולת כיוון  	•
שלא היה אפשר להכניסה לפח האשפה )אריזות 

ֶם(?  קרטון גדולות, גרוטאות, גֶז

כיצד הרגישו התלמידים למראה הפסולת  	•
המושלכת?

שאלו עוד:   ✽

האם התלמידים או משפחתם זרקו פעם פסולת  	•
שאינה נכנסת לפח? 

מה היה בה?  	•
מי פינה אותה?  	•

האם יש להם חתולים וכלבים?  	•
האם מאפשרים להם להסתובב חופשי? 	•

ערכו דיון:   ✽

מי לדעתם אשם בתופעה?  	•
מי אחראי לה - התושבים שמשליכים את  	•

הפסולת ברשות הרבים או הרשות המקומית 

שאינה מטפלת ומפנה? 

בקשו מהתלמידים להציע פתרון לבעיית הלכלוך   ✽

בשכונה. 

אפשר לעודד את התלמידים לכתוב מכתב לתושבים   ✽

ו/או לרשות המקומית. 

אפשר להכין מהתמונות שצולמו בשכונה מצגת   ✽

ולשלוח אותה לכל משפחות התלמידים בדואר 

האלקטרוני.

ארץ נהדרת
מערכוני “ארץ נהדרת" מציגים בהקצנה עד כדי גיחוך 

תופעות בישראל. אפשר לנצל את המערכונים לדיון 

אִמתי בתופעת הלכלוך ברשות הרבים, בתחושות 

שלנו כלפיה, ביכולות שלנו להשפיע עליה. 

בפרק מעונה 6, בקטע “פילוס וחיותה גושן דנים בענייני 

דיומא", שימי שופך את הפסולת מהחלון. השכנה 

חיותה גושן-מלול עולה להתלונן ומציעה להפריד את 

הפסולת. מתברר שהשכנה בורחת מהבניין בגלל 

הלכלוך, העישון במעלית והעיתון שנגנב. 

היא עוברת דירה.

שאלו את התלמידים מה הם חושבים   ✽

על ההתנהגות של שימי.

מה דעתם על חיותה?   ✽

http://www.mako.co.il/tv-erez- :קישור

nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed-

0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110Vgn

VCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e11

0VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f

0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD

http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
http://www.mako.co.il/tv-erez-nehederet/770e3d99ade16110/videoGallery-13fb89ed0cc4c11006.htm&send=1&cat=f89634ebf846e110VgnVCM100000290c10acRCRD&vcmid=122ca1e4b856e110VgnVCM100000290c10acRCRD&subChannelId=e172f0abbb46e110VgnVCM100000290c10acRCRD
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ניקיון ברשות הרבים 
מטרה 3:

התלמידים יפעלו בקהילה 
לשמירה על הניקיון

ולהגברת המודעות לנושא 

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג, ד-ו
לא רק מבצע ניקיון 

בעת הניקיון אפשר לעשות פעילויות להגברת המודעות וההנאה, למשל תחרויות איסוף פסולת, מיון הפסולת לסוגיה 

ויצירה מחומרי הפסולת. 

תחרות איסוף פסולת
עליכם לאסוף 5 פריטי פסולת שהייתם יכולים   .1

למצוא גם בימי קדם.

עליכם לאסוף 5 פריטי פסולת שלא הייתם מוצאים   .2

בעולם לפני 1,000 שנה.

האות הראשונה בשמו של כל פריט פסולת שתביאו   .3

תהיה האות הראשונה בשמו של אחד מחברי הקבוצה; 

הביאו פריטים לפחות כמספר חברי הקבוצה.

הביאו 2 פריטי פסולת שזמן ההתכלות שלהם הוא   .4

הארוך ביותר.

הביאו 6 פריטי פסולת שונים זה מזה מ"משפחת   .5

הפסולת" שאליה שייכת רוב הפסולת בארץ.

הביאו 8 פריטי פסולת שאיננה פסולת ביתית.  .6

מצאו 7 פריטים ממוצר שממוחזר הרבה בארץ.  .7

מצאו אבל אל תרימו חומר שעלול להיות מסוכן   .8

)סוללה למשל(. 

הביאו 2 פריטים שעליהם סימן המראה שאפשר   .9

למחזר אותם.

10. הביאו את פריט הפסולת הצבעוני ביותר שתמצאו.

מיון פסולת
את הפסולת שהתלמידים אוספים אפשר למיין לפי   ✽

חומרים, למשל: פלסטיק, זכוכית, ברזל, נייר ומוצריו, 

חומר אורגני. 

כדאי לבחון מה היחס בין כלל החומרים; על-פי רוב   ✽

הפלסטיק הוא הרכיב העיקרי. 

רצוי להשליך את הפסולת שאספתם מהשטח   ✽

למכלי איסוף מתאימים לצורך מיחזור )מכלים 

לאיסוף פלסטיק, נייר וקרטון, וכד'(. 

יצירה בפסולת
הפסולת שנאספה בשטח יכולה לשמש חומר גלם 

נהדר ליצירה שימושית. רצוי להיעזר במורה לאמנות 

או באמן מקומי ואולי אף באיש מקצוע כדי לייצר מוצר 

שימושי ואסתטי. שימוש בחומרי הפסולת ליצירה חוסך 

קנייה של חומרים חדשים, ובכך הוא תורם לסביבה.

הפסולת יכולה לשמש הן לעבודות אמנות אישיות 

והן לפיסול סביבתי, כדוגמת פיסול מצמיגים שמולאו 

בחומרי הפסולת שנאספו.

אפשר לבנות פינות ישיבה או מתקני משחקים מצמיגים 

משומשים מלאי פסולת. לשם כך חשוב לתכנן את מבנה 

הפסל, לאסוף מראש פסולת מלבד הפסולת שנאספה 

במבצע הניקיון, להביא צמיגים, לרכוש רשת לולים לעיטוף 

הפסל ויתדות לקיבועו לקרקע ולהשיג חול ומלט. 

הפעילות חייבת להתבצע בהדרכת בעל מקצוע בתחום 

ולקבל אישורים מתאימים מראש.

צילום: החברה להגנת הטבע, בניית ספסלים מצמיגים
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פעילויות להגברת המודעות לניקיון
מבצע הסברה 

מסע פרסומי נועד ליצור מודעות נרחבת של הציבור 

לנושא הנבחר ולעודד שינוי התנהגותי. דוגמאות 

למסעות פרסום בנושא הניקיון אפשר למצוא ב"נספח 

חומרי רקע" בהמשך. 

תוכלו להציע לתלמידים להכין מסע פרסום לשמירה   ✽

על הניקיון שיכלול עיצוב מדבקה, בחירת ִססמה, 

הכנת כרזה וכדומה. 

אפשר לנצל פעילות זו להעמקה בכתיבה לפי סוגות,   ✽

למשל פרסומת, עלון וקריקטורה.

קריקטורות 
הקריקטורה היא כלי להעברת מסרים באמצעות סיפור 

מצויר, שעל-פי-רוב יש בו תעלול קטן או אלמנט של 

הפתעה המעורר למחשבה. הציגו לתלמידים את 

הקריקטורות שלהלן.

בקשו מהתלמידים לנתח את הקריקטורות:  ✽

מה רואים בקריקטורה?  	•
מה המסר שהיא מנסה למסור?  	•

אמנה להגברת המודעות והתחייבות לשמירה 
על הניקיון 

הזמינו את התלמידים לכתוב אמנה לשמירה על   ✽

הניקיון ברשות הרבים. 

הזמינו אותם לחתום בעצמם על האמנה ולהחתים   ✽

את חבריהם, מכריהם ואפילו עוברי אורח במרכז 

השכונתי. 

למשל: 

“אני החתום מטה מתחייב לשמור על ישראל נקייה. 

אקפיד שלא להשליך פסולת ברשות הרבים ואף 

אאסוף פסולת ואתרום להשארת שטח נקי."

הציעו להם לצייר קריקטורות או קומיקס )עלילון   ✽

אוסף תמונות( להעברת המסר בעניין שמירת 

הניקיון ברשות הרבים. 

הציגו את הקריקטורות בתערוכה או פרסמו אותן   ✽

באתר האינטרנט או בעלון בית הספר כדי שיזכו 

לחשיפה רחבה. 
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קריקטורות שצוירו על ידי ילדים
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פעילויות לבוגרים

מדד שטח נקי
המשרד להגנת הסביבה הגה את רעיון מדד החוף 

הנקי )מידע ב"נספח חומרי רקע"( בתור כלי להגברת 

המודעות לניקיון בחופים. באתר האינטרנט:

המשרד להגנת הסביבה << נושאים סביבתיים << 

ים וחופים << תוכנית חוף נקי 

http://www1.sviva.gov.il/hof_naki/index.html

תוכלו למצוא פרסום עדכני על מצב ניקיון החופים. 

פעילות התלמידים תוכל להיעשות בכל מקום שייבחר:

התלמידים יכולים לעשות סקר תקופתי, לעדכן את 

המידע בקשר למצב הניקיון בשטח שבחרו ולפרסם 

את המדד לידיעת הציבור. 

אם מדובר בשטח ציבורי הנתון לפיקוחה של רשות 

מקומית אפשר בדרך זו לדרבן את מעורבותה של 

הרשות. 

הצטרפות לנאמני ניקיון
תלמידים מגיל 16 ומעלה יכולים להצטרף למערך 

נאמני הניקיון. לשם כך עליהם להירשם באתר המשרד 

להגנת הסביבה להשתלמות בנושא. אפשר גם להירשם 

כקבוצה. לאחר ההדרכה יוסמכו התלמידים להיות נאמני 

ניקיון. 

מידע והרשמה באתר המשרד להגנת הסביבה: 

המשרד להגנת הסביבה << קבוצות עניין << 

נאמני ניקיון

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&e

nDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=cleanTr

ustee&enZone=cleanTrustee

http://www1.sviva.gov.il/hof_naki/index.html
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=cleanTrustee&enZone=cleanTrustee
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=cleanTrustee&enZone=cleanTrustee
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=cleanTrustee&enZone=cleanTrustee
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מבוא
הפסולת והאשפה הם תוצר לוואי לחיים בעולם מתועש וטכנולוגי. בעולם המערבי מקובל שבני אדם צורכים 

וצורכים, קונים כמעט בלא גבול, מכלים את משאבי הטבע ומייצרים הררי אשפה. כל תהליך וכל פעולה של 

הפעילות האנושית מותירים אחריהם שאריות: פסולת מוצקה )כגון שיירי מזון, ענפים וצמחים, אבנים, חול, 

אריזות, שאריות חומרי גלם, חומרי בניין, שאריות חקלאיות, חומרי חבישה, שלדי כלי רכב, גרוטאות מתכת, 

אפר של תנורי תעשייה ותחנות כוח ועוד(, פסולת שפכים )ביתיים ותעשייתיים( ופסולת גזית )הנפלטת 

 ממקורות תעשייתיים, מתחבורה ומשימושים ביתיים(.

כמות הפסולת השנתית המיוצרת בישראל הולכת וגדלה בשיעור כ-5% בשנה. הסיבה לכך היא גידול 

באוכלוסייה ושינויים בהרגלי הצריכה. כל אדם בישראל מייצר בממוצע כ-1.58 ק"ג אשפה ביום, כלומר 

כ-577 ק"ג בשנה; ויחד נוצרים בישראל כ-7 מיליון טון אשפה בשנה. 

לאן נעלמת כמות האשפה הזאת? כיצד היא מטופלת? 

הטמנת אשפה היא שיטת הטיפול בפסולת המקובלת בישראל. שתי בעיות מרכזיות מאפיינות שיטה זו: 

האחת - יצירת תרכובות לוואי רעילות המזהמות את הקרקע, את מי התהום ואת האוויר; השנייה - בזבוז 

משאבי קרקע יקרים. לצד הטמנת אשפה במטמנות מוסדרות הבנויות באופן שנועד שלא לפגוע בסביבה, 

ישראל מקדמת את שיעור מיחזור הפסולת באמצעות איסוף נייר, איסוף מכלי פלסטיק, קידום חוק הפיקדון, 

מיחזור חומר אורגני לקומפוסט ועוד.

אולם הפתרון האידאלי הוא הפחתת נפח הפסולת במקור. הקטנת הצריכה - הימנעות מקנייה מיותרת,

תיקון ישן במקום קניית חדש, שימוש חוזר - כל אלו יפחיתו מאוד את כמות הפסולת שיש לטפל בה.

ועל כך גם בפרק הבא. 

להלן הצעות לפעילויות לחיזוק הידע בבעיית הפסולת ולהגברת המודעות לפתרונות למיניהם וכן הצעות 

לעשייה פעילה בתחום.
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פסולת - הפרדה ומיחזור 
מטרה 1: 

התלמידים יכירו את הבעיות 
הקשורות בפסולת ואת 

הפתרונות האפשריים

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

נפח האשפה
בקשו מהתלמידים להביא לפעילות זו אריזות קרטון.   ✽

לחלופין, השתמשו בקנקלים ובבקבוקי פלסטיק 

)בקבוקים אלו ניתנים לדחיסה(. 

פזרו את אריזות הקרטון בחדר ובקשו מהתלמידים   ✽

להכין מגדל גבוה. 

מדדו את גובה המגדל ובמידת האפשר גם את   ✽

שטחו - מכפלה שלהם תיתן את הנפח שהמגדל 

תופס.

כעת בקשו מהתלמידים למצוא דרך להקטין את   ✽

נפח הפסולת. הם יפתחו את האריזות ויניחו אותן זו 

על גבי זו. 

בקשו מהם למדוד עכשיו את הנפח ולהסביר מדוע   ✽

יש הבדל בין נפח המגדל הפעם לבין נפחו בסידור 

הקודם של האריזות. 

שאלו את התלמידים מה החשיבות של הקטנת נפח   ✽

האשפה. 

דברו על בעיית היעדר השטחים הפתוחים להטמנת   ✽

פסולת. 

שאלו אילו פתרונות נוספים יכולים להיות לבעיית   ✽

נפח הפסולת.

אם יש בקרבת בית הספר מכל לאיסוף קרטונים   ✽

למיחזור, צאו עם התלמידים להשליך את הקרטונים 

לפח המיחזור. 
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חיית הזבל
אחד הפתרונות לבעיית האשפה הוא שימוש חוזר 

בפסולת, למשל ליצירת פסל סביבתי.

הקריאו לתלמידים את הסיפור שלהלן.   ✽

נורית אוהבת לאסוף כל מיני דברים. יש לה המון 

אוספים.

אוסף של בובות ברבי

אוסף של תמונות זמרים

אוסף של צדפים

אוסף של מפיות

אוסף של מדבקות

אוסף של ושל... ו.. של עוד המון דברים.

יום אחד חזרה נורית לביתה ובעטה בקצה הנעל שלה 

בדלת, מעשה שמעולם לא עשתה!

"מי בועט בדלת?" התפלאה אימא שלה. היא לא אוהבת 

שבועטים בדלת.

רגזה אימא, פתחה את הדלת ונדהמה - נורית עמדה 

בפתח וזרועותיה עמוסות שלל רב - קופסאות, פחיות 

משקה ריקות, קנקלים מפלסטיק, שקיות, עיתונים וכל 

מיני גרוטאות וחפצים משומשים שאין להם שם.

אימא לא הספיקה לשאול, ונורית קראה מתוך ערימת 

הפסולת:

"התחלתי באוסף חדש - אוסף גרוטאות ופסולת! תראי, 

אימא כמה..."

"עד כאן"! הפסיקה אימא את שטף דברי ּבִתה נורית, 

"את לא תהפכי את הבית למזבלה! האשפה לפח או 

לסל ו... חסל!!!"

"אבל הגננת אמרה שצריך למח... למחז... נו שכחתי...

אחר כך תוכלו לצאת לאסוף זבל וליצור חיית זבל   ✽

כיתתית. חשוב להקפיד על יצירה אסתטית ושימושית 

שלא תהפוך בעצמה למטרד זבל...

חיית הזבל של נורית 
מתוך: "סיפור אהבה לסביבה" 

בת-דורה ועמוס בר

אה כן נזכרתי - למחזר את האשפה. אז אני עושה 

מיחזור וממחזרת את הפסולת לאוסף!!! אימא, בבקשה, 

תני לי להיכנס, זה האוסף הכי קל - ברחוב מפוזרים 

המון אשפה, זבל ופסולת".

"נכון, והאוסף הזה יישאר מפוזר שם ולא בבית", 

אמרה אימא בקול תקיף כל כך, שנורית הבינה כי אין 

לה כל בררה, והיא ירדה לחצר הבית עצובה ונעלבת. 

היא פיזרה את האוסף שלה באמצע החצר והסתכלה 

בפסולת. פתאום צץ בראשה רעיון: "אני אראה לאימא 

איזה דבר יפה אפשר לעשות עם האוסף שלי, זה בכלל 

לא אשפה". ומיד התנפלה על ערימת הפסולת, ותוך 

מחצית השעה הקימה ובנתה פסל לתפארת. גם שם 

יפה נתנה לפסל: "חיית הזבל". זה יהיה השם. "חיית 

הזבל".

נורית התעייפה, ישבה בצל העץ והסתכלה בהנאה 

בחיית הזבל שלה. מרוב עייפות עצמה את עיניה 

ונמנמה. פתאום שמעה קול צרוד:

"אני חיית הזבל!

אני רעה, שונאת את כולם

אלכלך ואטנף את כל העולם.

נורית נדהמה - "חיית הזבל" שלה התעוררה לחיים, 

שרה את השיר המפחיד שלה, קמה והתחילה לקפץ 

ולנתר. נורית זינקה אל חיית הזבל ורצתה לתפוס 

ולפרק אותה אבל חיית הזבל הייתה זריזה יותר, מהירה 

וחזקה יותר מנורית. היא רצה, פרצה לחדר האשפה, 
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תפסה שני פחי אשפה, הוציאה אותם, שפכה ופיזרה 

על הדשא את כל הזבל וברחה.

נורית רדפה אחרי חיית הזבל הבורחת, שהשתוללה 

ושרה.

"אני חיית הזבל

גופי פחית, קופסה וחבל

אני רעה, שונאת את כולם

אלכלך ואטנף את כל העולם!!!".

וחיית הזבל המשיכה לשפוך ולפזר אשפה, לשרוף 

מכלי נייר, לפתוח ברזים ולבזבז מים, ונורית רצה ורדפה 

אחרי חיית הזבל, וכשזו הייתה עסוקה בזריקת בקבוקים 

ושבירתם על הכביש, השיגה אותה נורית והתנפלה 

עליה בצעקות:

"מה את חושבת לעצמך? שתלכלכי את כל העולם? 

הרי אני עשיתי אותך, את בכלל שייכת לאוסף החדש 

שלי".

אבל חיית הזבל לא הקשיבה לדברי נורית, שפכה עליה 

תכולת פח אשפה קטן, תפסה אותה, הניפה אותה על 

גבה וקראה:

"הכול שונה, הכול הפוך - את עפה לפח, כמו לכלוך" 

וחיית הזבל העיפה את נורית ישר לתוך עגלת האשפה 

שבפינת הרחוב.

ברגע זה פקחה נורית את עיניה והבינה כי נרדמה 

באמת, וכי כל מה שקרה היה בחלום...

היא הסתכלה וראתה כי חיית הזבל שלה עומדת כמו 

קודם, באמצע החצר, כמו פסל.

עלתה נורית לביתה, פתחה את הדלת וקראה:

"אימא, חזרתי"

"אני שמחה שחזרת ומקווה שבלי...."

"חזרתי בלי, אימא, בלי... " קראה נורית, "חיית הזבל 

שלי שנשארה למטה, בחצר. מחר אכין עוד פסל -תינוק 

זבל קטן, שהיא תוכל להיניק אותו..."

צילום: החברה להגנת הטבע, פיסול סביבתי, תנין מצמיגים - סחנין
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יצירה מחומרים בשימוש חוזר
כדאי להיעזר במורה לאמנות להכנת תחנות מגוונות: 

אפשר 

להכין פרחים מבקבוקי פלסטיק,   ✽

לתפור תיקים מחולצות או מכנסיים ישנים,   ✽

להכין קופסאות אוכל מכלי פלסטיק,   ✽

לארוג שטיחים משקיות אשפה   ✽

ועוד ועוד. 

הקפידו להסביר לתלמידים שיצירה זו נועדה להמחיש 

את הבעיה שבהצטברות הפסולת וכי אפשר להשתמש 

בפסולת שימוש חוזר במקום להשליכה לפח ובכך 

לחסוך בצורך לקנות מוצרים חדשים. תהליך היצירה 

עצמו הוא תהליך מהנה וחווייתי. 

עוד הצעות ליצירות עשויות פסולת
מגנט למקרר מקטניות צבעוניות מצופות דבק   .1

מבריק: נאסוף מגנטים משומשים. נדביק עליהם 

חומוס, שעועית, אפונה וקטניות אחרות ונבריש 

בדבק להברקה. 

פסלונים מעיסת נייר: שימוש חוזר בנייר עיתון -   .2

בעזרת טכניקה של חוטי ברזל )לגדולים( או בעזרת 

בלונים )לצעירים( נכין פסלוני עיסת נייר. 

עגילים או מחזיקי מפתחות מקנקלים: נטבול   .3

קנקלים בקערה ובה מים רותחים. הפלסטיק יתרכך, 

ונוכל ליצור צורות מסולסלות קשיחות. נעטר ונצבע. 

נרכיב על מחזיקי עגילים קנויים או על מחזיקי 

מפתחות.

עציצים מקנקלים: נפתח בקנקל פתח בצורת   .4

חלון. נמלא אותו באדמה ונשתול שתיל או נזרע 

קטניות להנבטה. נעטר בצבעי גואש ובקישוטים 

נוספים.

סימנייה מבריסטול עם פרחים ועלים מיובשים:   .5

נגזור שאריות בריסטולים לרצועות צרות. נדביק 

על כל רצועת בריסטול עלים ופרחים יבשים. נצפה 

בשכבת נייר דבק עבה או בניילון למינציה. 

שלט לחדר מקרטון ביצוע, חלוקי נחל ועיסת נייר:   .6

אפשר גם לעשות שלט משקפים. 

דלי וכף לים מקנקל: נחתוך את הקנקל, נצבע   .7

בצבעי גואש ונחתום את הקצוות באיזולירבנד. 

תחתיות לספלי קפה מדיסקים משומשים: נצבע   .8

את הדיסקים בטושים לא מחיקים. נדביק עליהם 

גזרי נייר משבועונים וקטלוגים. 

צביעת חולצות בטאיי-דאיי: טכניקת הבטיק;   .9

שימוש חוזר בחולצות מוכתמות. 

הכנת קליידוסקופ: יצירה מגלילי נייר טואלט   .10

ושקפים. 

צילום: החברה להגנת הטבע, פעילות קהילתית "פארק המסילה" - ירושלים
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מרוץ שליחים 
כדי לפתור ביעילות את בעיית האשפה ולמחזר את 

כל מה שאפשר למחזר, חשוב להפריד את הפסולת 

לסוגיה. תחרות בין שתי קבוצות תאפשר לתלמידים 

להכיר את העניין ולהתנסות במיון פסולת:

אספו סוגי פסולת מגוונים ומיינו אותם לשני ארגזים   ✽

גדולים. חשוב שמספר פריטי הפסולת בארגזים 

יהיה שווה. העמידו מולם במרחק כ-10 מטרים כמה 

ארגזים קטנים או פחים. כל אחד מהם מיועד לסוג 

פסולת אחר: חומרים אורגניים, נייר, פלסטיק, 

ברזל וכד'. 

חלקו את הכיתה לשתי קבוצות מתחרות: כל   ✽

משתתף בתורו יוציא פריט פסולת אחד מן הארגז 

הגדול של קבוצתו, ירוץ וישים את הפריט בארגז 

הקטן / הפח המתאים ויחזור. רק כאשר יחזור, יצא 

המשתתף הבא מקבוצתו. הקבוצה המנצחת היא זו 

שתסיים ראשונה למיין את הפריטים שבארגז שלה.

צילום: החברה להגנת הטבע, תלמידים בפעילות להפרדת פסולת
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יום ספורט "עשוי" חומרים בשימוש חוזר
בכל התחנות להלן יש ניצול של חומרים בשימוש חוזר, 

ניתן להכינן בשיתוף התלמידים:

זריקת צלחת מעופפת לתוך מתקן שער  ✽

קליעת טבעות גומי לקנקלים או מתקני דיסקים  ✽

קליעה למטרה לתוך פחים  ✽

התמסרות בכדור עשוי עיתונים באמצעות "כפות"   ✽

עשויות קנקלים

באולינג של קנקלים  ✽

העברת כדור עשוי עיתונים מכוס לכוס  ✽

מרוץ שליחים ובו העברת פקקי בקבוקים   ✽

ועוד 

פעילויות לתלמידי כיתות ד-ה

מלך הטריוויה
מטרת הפעילות להכיר את הנושאים הקשורים לפסולת 

באמצעות חידון ידע. 

ציירו על הלוח את הטבלה שבהמשך.   ✽

כל קבוצה בתורה תבחר נושא וסכום ותישאל את   ✽

השאלה המתאימה. 

אם תדע את התשובה, תקבל את הסכום בשטרות   ✽

"כספזבל". אם לא תדע, תעבור השאלה לקבוצה הבאה. 

בתום החידון תנצח הקבוצה שלה הכי הרבה   ✽

"כספזבל".

כסף זבל20

20Trash Money
כסף זבל20

20Trash Money

כסף זבל20

20Trash Money
כסף זבל20

20Trash Money

צילום: החברה להגנת הטבע, משחק באולינג מבקבוקים ממוחזרים
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כסף זבל50

50Trash Money

כסף זבל50

50Trash Money

כסף זבל50

50Trash Money

כסף זבל50

50Trash Money

כסף זבל100

100Trash Money

כסף זבל100

100Trash Money

כסף זבל100

100Trash Money

כסף זבל100

100Trash Money
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שאלון מלך הטריוויה
)הסבירו שבמדינת ישראל נעשה סקר אשפה פעם בחמש שנים, ולכן הנתונים שעליהם מסתמכות התשובות 

לשאלות הם משנת 2005.(

הרכב האשפה 
100 ₪: מהו החומר בעל האחוז הגבוה ביותר   ✽

במשקל האשפה בא רץ? 

� חומר אורגני - 40%  � נייר וקרטון - 17% 

� פלסטיק - 13%  

� מתכות - 30% )נכון לשנת 2005(.

200 ₪: מהו החומר בעל האחוז הגבוה בנפח   ✽

האשפה בישראל? 

� פלסטיק - 46%  � נייר - 16%

� קרטון - 13%  

� חומר אורגני - 10% )נכון לשנת 2005(.

300 ₪: כמה יונקים ימיים מתים בעולם בכל   ✽

שנה בגלל פסולת פלסטיק?

250,000 �  100,000 �  20,000 �  5000 �

)פסולת פלסטיק הורגת כמיליון ציפורי מים

100,000 יונקים ימיים ואין-ספור דגים בכל 

שנה. היצורים הימיים המתים בגלל הפלסטיק - 

מתפרקים, אולם הפלסטיק אינו מתפרק. פלסטיק 

נותר במערכת האקולוגית והורג שוב ושוב.(

כמה אשפה?
100 ₪: כמה ק"ג של אשפה בממוצע מייצר   ✽

כל אדם בישראל ביום?

� 1.53 ק"ג ליום  � 7.76 ק"ג ליום  � 0.400 ק"ג

ליום  � 5.76 ק"ג ליום )נתונים מ-2006(.

כמות הפסולת הממוצעת ליום שאדם מייצר בישראל 

היא כ-1.53 ק"ג ליום, כ-560 ק"ג לשנה. כך עולה 

מסיכום נתוני כמויות הפסולת העירונית שהתקבלו 

ב-2006 באגף לטיפול בפסולת מוצקה במשרד להגנת 

הסביבה.

200 ₪: מהי כמות הפסולת הכוללת שיוצרה   ✽

בישראל בשנת 2006? 

� 5 מיליון טון  � 20 מיליון טון  

� מיליון טון  � 6 מיליון טון

300 ₪: קצב גידול האוכלוסייה בישראל עומד   ✽

על כ-2% בשנה. מהו קצב הגידול של הפסולת 

בשנה?

� 2% בשנה  � 20% בשנה  

� 5% בשנה  � 0.5% בשנה 

שאלת בונוסממה אני עשוימיחזור ופיקדוןכמה אשפההרכב האשפה

₪ 100₪ 100₪ 100₪ 100₪ 100

 ₪ 200 ₪ 200 ₪ 200 ₪ 200 ₪ 200

 ₪ 300 ₪ 300 ₪ 300 ₪ 300 ₪ 300
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מיחזור ופיקדון 
100 ₪: מהו חוק הפיקדון שנחקק ב-1999?  ✽

� כל מכל משקה המיוצר בישראל שנפחו גדול 

מ-1.5 ליטר וקטן מ-2 ליטר )מלבד

חלב ומוצריו, שקיות או מכלים העשויים נייר( 

חייב בפיקדון בסך 30 אגורות  

� כל מכל משקה מיובא לישראל, שנפחו גדול 

מ-100 מ"ל וקטן מ-2 ליטר )מלבד שקיות או 

מכלים העשויים נייר( חייב בפיקדון בסך 30 

אגורות.

� כל מכל משקה המיוצר, מיובא או משווק

בישראל, שנפחו גדול מ-100 מ"ל וקטן מ-1.5 

ליטר )מלבד חלב ומוצריו, שקיות או מכלים 

העשויים נייר( חייב בפיקדון בסך 30 אגורות.

200 ₪: בשנת 1993 התקבלה החלטת ממשלה   ✽

להסדרת הטיפול בפסולת ולעידוד מיחזור. בזמנו 

עמד אחוז המיחזור בארץ על 3%. איזה אחוז 

מהפסולת המיוצרת בישראל מוחזר בשנת 

?2006

 23% �  7% �  17% �  10% �

לפי סיכום הדיווחים באגף לטיפול בפסולת מוצקה 

שבמשרד להגנת הסביבה שמקורם במפעלי 

המיחזור מוחזרו ב-2006 כ-1.4 מיליון טון, כלומר 

כ-23% מן הפסולת המעורבת.

300 ₪: כמה מיליוני מכלי משקה נאספו בשנת   ✽

 ?2006

� 200 מיליון מכלי משקה 

� 10 מיליון מכלי משקה 

� 120 מיליון מכלי משקה

בשנת 2006 נאספו כ-50 מיליון מכלי משקה 

בנפח הגדול מ-1.5 ליטר וכ-75 מיליון מכלי משקה 

בנפח הקטן מ-1.5 ליטר. בסך הכול נאספו כ-120 

מיליון מכלי משקה.

ממה אני עשוי?
100 ₪: איזה חלק בנעל עשוי חומרים   ✽

ממוחזרים?

� הסוליה  � הלשונית  
� השרוכים )עשויים פלסטיק ממוחזר(

200 ₪: ממה אפשר לייצר בגדי פליז )בגדים   ✽

חמים וקלים(?

� צמר ממוחזר  � נסורת מנגרייה  � בקבוקים 
300 ₪: ממה אפשר לעשות סכיני גילוח?  ✽

� צוללת  � ריהוט משרדי  � נעליים 

שאלות בונוס
100 ₪: מה משקל פסולת הבניין שישראל   ✽

מייצרת בכל שנה? 

� חצי מיליון טון  � 2 מיליון טון  � מיליון טון  
� 100,000 ק"ג

ישראל מייצרת בכל שנה למעלה ממיליון טון 

פסולת בניין. הפסולת מורכבת בעיקר מאבן, 

בטון, צבע וברזל המושלכים לצדי הדרכים וגורמים 

למפגעים קשים בנוף ובשטחים הפתוחים. 

תשטיפי הפסולת מחלחלים לאדמה ומזהמים את 

מי התהום.

200 ₪: כמה עצים נוכל להציל בשנה אם   ✽

מיליון אנשים יפסיקו לקבל "דואר זבל" לתיבות 

הדואר שלהם? 

� מיליון וחצי עצים  � 100,000 עצים  � 5 מיליון 

עצים  � 700,000 עצים

אם 100,000 בני אדם יפסיקו לקבל "דואר זבל" 

)junk mail(, אפשר יהיה לחסוך את כריתתם של 

150,000 עצים מדי שנה בשנה. אם מיליון בני אדם 

יעשו זאת, אפשר יהיה לחסוך את כריתתם של 

מיליון עצים וחצי.

300 ₪: כמה ליטר סולר אפשר לחסוך ביום   ✽

מהפקת גז מהאשפה בחירייה? 

� 30 ליטר  � 3000 ליטר  � 300 אלף ליטר
מהאשפה היומית הכוללת המגיעה לחירייה 

אפשר יהיה להפיק גז בכמות שוות ערך לכ-300 

אלף ליטר סולר ביום. )יותר אנרגייה מכל צורכי 

התחבורה הציבורית בגוש דן, ביום(.
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לאן מגיע הזבל שלנו? 
מטרת הפעילות להציג לתלמידים את דרך הטיפול 

בפסולת. הכיתה כולה תיצור יחד תרשים זרימה 

המתאר את מסעו של הזבל. 

חלקו את הכיתה ל-6 קבוצות ותנו לכל קבוצה   ✽

כרטיסיה ועליה תמונה של תחנה אחת במסע הזבל

בקשו מהתלמידים לסדר בסדר הנכון את תרשים   ✽

הזרימה של מעבר הפסולת:

אני זורק << פח ביתי << פח שכונתי << משאית 

זבל << תחנת מעבר << מטמנה / מפעל מיחזור 

בקשו מכל קבוצה לבנות דגם מחומרים ממוחזרים   ✽

את התחנה שלה במסע הזבל ולכתוב על דף גדול 

מה הן הבעיות העלולות להיווצר בגלל התחנה. 

הדף יוצג לכיתה. 

אפשר לבנות תערוכה שתציג את הדגמים שבנו   ✽

התלמידים. 

חשוב להדגיש כי אפשר גם אחרת; לא הכרחי שייווצרו 

בעיות, לפחות בשלבים שעליהם הילדים יכולים 

להשפיע. 

פח ביתי - תופס מקום, מלוכלך, מסריח, מתמלא 

כל יומיים וצריך לפנותו )אפשר לשאול את התלמידים 

מי מפנה את הפח אצלם בבית.( מלוכלך מסביב, נוזל 

מהשקיות, אין בו די מקום לקופסאות גדולות, כבד.

פח שכונתי - מפגע תברואתי, מקום מזונם של 

חולדות ובעלי חיים משוטטים )חשש להעברת כלבת(, 

מקור לזבל שהכלבים מפזרים, מקור לחיידקים, תופס 

מקומות חנייה.

משאית זבל - מרעישה, מפריעה לתנועה, מזהמת את 

האוויר, מדיפה ריח רע, מסכנת חיי נהגים בכבישים.

תחנת מעבר- הבעיות בה דומות לבעיות המזבלה, 

אך חומרתן פחותה משום שממדיה מצומצמים יותר 

מאלה של המזבלה, והאשפה נמצאת בה פחות זמן.

מזבלה - בית גידול לחולדות ותנים; מקור מזון רעיל, 

בדרך כלל לשחפים ועופות אחרים; "מיץ הזבל" עלול 

לחלחל למי תהום; עלולות להתלקח שרפות; פולטת 

לאוויר גז מתאן הנוצר בתהליך הפירוק; מבזבזת 

שטחים נרחבים שהיו יכולים לשמש למטרות אחרות; 

גם האזור הקרוב למזבלה אינו מנוצל.

מפעל מיחזור - יקר להקמה, מבזבז הרבה מים, 

מייצר פסולת של חומרים כימיים.

ספרו לתלמידים על מבנה המטמנות החדשות   ✽

)בניגוד למזבלות של פעם(. היעזרו והסבירו כיצד 

המטמנות תורמות לצמצום הבעיות הקשורות 

בפסולת. הדגישו עד כמה חשוב שהפסולת תגיע 

למטמנה מסודרת ולא תיזרק במזבלה לא חוקית. 

כיום, הבעיה העיקרית של המטמנות במדינת 

ישראל היא בעיית השטח, ולכן הפתרון העיקרי הוא 

הפחתת כמויות הפסולת.
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✽ משאית זבל

✽ מזבלה

✽ פח שכונתי ✽ פח ביתי

✽ תחנת מעבר✽ מפעל מיחזור
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הפחתה במקור:
מהפתרונות הקלים ביותר ליישום;  .1

ככל שהשנים חולפות ורמת הטכנולוגיה עולה,   .2

הפתרון שימושי פחות;

בעבר היה הפתרון נפוץ הרבה יותר;  .3

פתרון כלכלי ביותר, שכן אינו דורש הוצאה   .4

כספית והוא אף חוסך משאבים; 

מפחיתה את נפח האשפה, אך ההפחתה אינה רבה;   .5

רלוונטית בעיקר לניילונים, נייר ואריזות מוצרים;  .6

דורשת מודעות ציבורית, שכן יישומה תלוי בציבור;  .7

קשורה קשר ישיר לפתרון השימוש החוזר;  .8

אינה מצריכה היערכות מקדימה או הנהגת   .9

מדיניות ממשלתית;

10. המדינות המיישמות הכי טוב את הפתרון הזה הן 

מדינות העולם השלישי.

הטמנה:
פתרון זול אך לא ידידותי לסביבה;  .1

גורמת למפגעים סביבתיים רבים;  .2

משפיעה לרעה על התחממות כדור הארץ ועל   .3

אפקט החממה )משבר האקלים(;

פוגעת באיכות מי התהום ועקב כך גם במי   .4

השתייה;

עלולה לגרום להתפוצצות בשל הצטברות גזים;  .5

ניקוז נכון של גז המתאן מהאשפה יכול לשמש   .6

ליצירת חשמל;

הפתרון הנפוץ ביותר במדינת ישראל כיום;  .7

מפגע ריח המושך בעלי חיים ומפיץ מחלות;  .8

מבזבזת שטחים נרחבים;  .9

10. באתרים הנמצאים בסמוך לשדות תעופה יש חשש 

מתאונות בין מטוסים לציפורים הבאות לאשפה;

מהו הפתרון המתאים?
מטרת הפעילות להכיר פתרונות לטיפול בפסולת על 

יתרונותיהם וחסרונותיהם.

חלקו את הכיתה לחמש קבוצות:   ✽

הפחתה במקור 	•
מיחזור 	•
הטמנה 	•

שימוש חוזר 	•
שֵרפה  	•

תנו לכל קבוצה את הציור המסמל את הפתרון   ✽

שהיא מייצגת. 

הקריאו משפטים - בכל פעם משפט המתאים   ✽

לקבוצה אחרת - ובקשו מהקבוצות לזהות את 

המשפטים המתאימים להן. במקצת המשפטים 

כדאי להרחיב את המידע על אודות הפתרון.
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שרפה:
משפיעה לרעה על התחממות כדור הארץ   .1

ועל אפקט החממה;

גורמת לזיהום אוויר ומשחררת לאוויר גזים רעילים;  .2

מפחיתה ביותר את נפח האשפה;  .3

יכולה לשמש להפקת אנרגייה;  .4

יקרה - דורשת הרבה אנרגייה;  .5

אינה יעילה לכל סוגי החומרים;  .6

אינה נפוצה בישראל;  .7

אינה תופסת שטח נרחב מדי;  .8

אינה מנצלת חומרי גלם;  .9

גורמת לזיהום אוויר העלול לגרום לשינוי אקלים   .10

ובעקבותיו לשטפונות ולהצפות;   

מיחזור:
הפתרון הידידותי ביותר לסביבה;  .1

הופך מטרד למשאב;  .2

יכול לגרום לצמיחה כלכלית ולייצור חומרי גלם;  .3

אינו נפוץ בארץ;   .4

5.  נפוץ מאוד בעולם המערבי )ארה"ב ואירופה(;

כרוך בהשקעה כספית, אך משתלם לטווח ארוך;  .6

דורש מודעות ציבורית גבוהה;  .7

אינו יוצר תוצרי לוואי מזיקים לסביבה;  .8

אינו אפשרי בכל סוגי החומרים;  .9

10. בארץ משתמשים בו בעיקר לנייר, פלסטיק, 

זכוכית ומתכות.

שימוש חוזר:
כל אחד מאתנו יכול ליישמו;  .1

בעבר היה נפוץ הרבה יותר;  .2

חסכוני ואינו דורש הוצאה כספית;  .3

אפשר להשתמש בו בסוגים רבים של חומרים;  .4

אינו משפיע לרעה על הסביבה;  .5

מפחית את נפח האשפה, אך לא במידה ניכרת;  .6

ברמה מסוימת, כולנו )כמעט( משתמשים בו;  .7

מהקלים ביותר לשימוש;  .8

בשימוש נפוץ בגני ילדים;  .9

ככל שרמת החיים עולה משתמשים בו פחות.  .10
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חמש ה-ל'
הציגו לתלמידים את חמש הלמ"דים של פתרונות   ✽

לפסולת: 

להפחית במקור 	•
להשתמש שוב 	•

לסרב 	•

לתקן 	•
למחזר  	•

חלקו את התלמידים לחמש קבוצות   ✽

ותנו לכל קבוצה כרטיסיית פעילות:

)REDUCE( להפחית במקור

אתם משפחה בת 7 נפשות. אתם 

רוצים לחסוך בקניות. כיצד תנהגו? 

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:

תקנו שמפו באריזה אישית או  א. 

משפחתית?

תקנו אוכל מוכן או תכינו אוכל  ב. 

בבית?

תקנו קלמר חדש או תחליפו עם  ג. 

חברים/אחים?

רוצים משחק חדש. תחליפו עם  ד. 

חברים או תבקשו מאימא חדש?

הנעליים דהו. תקנו חדשות או  ה. 

תצבעו אותן?

נגמרה שנת הלימודים. תקנו תיק  ו. 

חדש או תשפצו את הישן?

תקנו את המחברות הכי יקרות  ז. 

או תקנו מחברות פשוטות 

ותקשטו אותן?

)REFUSE( לסרב

להלן כמה שאלות. עליכם להשיב 

מה תעשו:

המוכרת הציעה לכם שקית ניילון  א. 

לאריזה, אך יש אתכם תיק גדול.

האם תיקחו את השקית? כן/לא

הציעו לכם בחוף כוס חד-פעמית. ב. 

האם תיקחו? כן/לא

יש לכם בקבוק פלסטיק ריק ביד. ג. 

האם תשליכו אותו לפח ותקנו 

חדש? כן/לא.

אמא אורזת לכם את הסנדוויץ'  ד. 

בשקית.

האם תבקשו ממנה להעביר 

אותו לקופסה רב-פעמית? כן/לא

נגמרו לכם הסוללות במצלמה.  ה. 

האם תזרקו את הישנות או 

תטעינו מחדש את הסוללות?

)REUSE( להשתמש שוב

להלן רשימה של מוצרים. 

חשבו איך אפשר להשתמש 

בהם שוב:

פקקים של בקבוקים א. 

קרטון חלב ב. 

בקבוק פלסטיק ג. 

שקית פלסטיק ד. 

בדים ה. 

קרטון לקורנפלקס ו. 

קלמר שלא בשימוש ז. 

מכנסיים שלא צריך ח. 

גרביים ובהם חורים ט. 

פתיתי נייר י. 

)RECYCLE( למחזר

כתבו איזה מהחומרים אפשר להפנות למיחזור 

ואיזה לא

סוללות א. 

בקבוקי פלסטיק ב. 

שקיות פלסטיק ג. 

קרטונים ד. 

נייר ה. 

פחית מתכת ו. 

חומרי בניין ז. 

שאריות אוכל ח. 

קליפות פרות ט. 

בקבוקי זכוכית י. 

)REPAIR( לתקן

אתם חוקרים את המקצועות בשוק.

לפניכם רשימה של מוצרים. עליכם לבחור את המוצרים 

הניתנים לתיקון ולציין ליד כל מוצר לתיקון מיהו בעל 

המקצוע המתקן אותו.

ג'ינס קרוע א. 

נעל קרועה ב. 

גלגל מפונצ'ר ג. 

מחשב מקולקל ד. 

סוללות שנגמרו ה. 

זכוכית חלון שבורה ו. 

רצועת ילקוט קרועה ז. 

מחברת קרועה ח. 

בקבוק פלסטיק מחורר ט. 
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פסולת - הפרדה ומיחזור 
מטרה 2: 

התלמידים יבחנו את הרגליהם 
ויחסם לבעיית הפסולת 

ולפתרונותיה

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

מה זרקתי היום לפח?
מטרת הפעילויות להכיר את הרכב הפסולת שלנו. 

בקשו מכל זוג להכין במשך דקה רשימה של   ✽

הדברים שזרקו לפח באותו יום וביום הקודם. 

הקצו עוד 2 דקות ובקשו מהם לחבר סיפור   ✽

משעשע על סמך הדברים הללו. 

הזמינו זוג מתנדב לספר את הסיפור.   ✽

פרׂשו שקית על השולחן ושפכו עליה את תכולת   ✽

הפח הכיתתי. 

בקשו מהתלמידים למיין את רכיביו. אפשר למיין   ✽

לפי מגוון קריטריונים: אורגני ולא אורגני, ניילון, נייר, 

פלסטיק וכו'.

אפשר למיין את הפריטים מהרשימות במשימת   ✽

הזוגות שלעיל.

אפשר לצאת למבצע ניקיון בסביבה הקרובה -   ✽

לאסוף את הדברים המושלכים ולמיין אותם בטרם 

זורקים אותם לפח.

בחנו את ההבדלים בין סוגי הזבל והסבירו לתלמידים   ✽

את ההבדל בין נפח הפסולת לבין משקל הפסולת: 

יש פריטים שתופסים נפח רב )מכלי פלסטיק, 

עיתונים( ולעומתם פריטים התופסים פחות נפח 

)ניילון, נייר(; יש פריטים שמשקלם רב )קליפות, 

שאריות אוכל( לעומת פריטים שמשקלם מועט 

)פלסטיק, ניילון, נייר(. 

ספרו שפסולת נהוג להציג על-פי משקלה;   ✽

הטמנת פסולת במטמנה מוסדרת כרוכה 

בתשלום, והתשלום נקבע לפי משקל הפסולת. 

הרשות המקומית עצמה משלמת הרבה כסף 

לבעל המטמנה, והיום מוטלים קנסות על הרשות 

המקומית על-פי היטל הטמנה שקבעה הממשלה. 

אם כל אחד ידאג להשליך פחות פסולת לפח, יהיה 

לעירייה או למועצה המקומית יותר כסף להקים גני 

משחקים ומתקנים נוספים לטובת התושבים. 

מה קורה לפסולת?
פעילות זו מתאימה לשמש פעילות ארוכת-טווח, 

שכן היא מבוססת על ההצעה לקבור בבור בקרקע 

סוגי פסולת אחדים ולבדוק כעבור זמן-מה מה עלה 

בגורלם.

בקשו מהתלמידים לאסוף פסולת שלהם. הקפידו   ✽

שתיאסף פסולת מגוונת: נייר, פלסטיק, פחיות, 

בקבוקים וחומרים אורגניים. 

בקשו מהתלמידים לחפור בור עמוק בקרקע   ✽

ולהטמין את הפסולת שהביאו. הקפידו לכסות את 

הבור ולסמן אותו בשלט. 

כדאי להכין רשימה של הדברים שנטמנו בבור.   ✽

שובו לבור לאחר כמה חודשים כדי לבדוק מה קרה   ✽

לפסולת. 

קרוב לוודאי שהחומרים האורגניים יתפרקו וייעלמו 

ואילו בכל שאר הפסולת לא יהיה שינוי. 

הסבירו לתלמידים כי אחת הבעיות בפסולת היא   ✽

הקצב האיטי של התפרקותה. 
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פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו 

מכורים לפלסטיק
"מכורים לפלסטיק" הוא סרט תיעודי קנדי העוקב 

אחר תוצאותיו ההרסניות של השימוש המוגזם 

בפלסטיק בעשורים האחרונים. הסרט צולם במשך 

שלוש שנים ב-12 מדינות על-פני חמש יבשות. 

לצורך הכנתו יצאו שני מסעות למרכז האוקיינוס 

השקט, מקום צבירת פסולת פלסטיק. 

ניתן להשאיל את הסרט בספריות המתמחות בסרטים 

תיעודיים וכן ניתן למצוא את הסרט המלא באינטרנט.

 

לאחר הקרנת הסרט )85 דקות באנגלית, תרגום   ✽

לעברית( הזמינו את התלמידים לחוות את דעתם 

עליו.

רצוי לדון עם התלמידים, למשל בשאלות אלו:  ✽

אילו תחושות עולות בהם בעקבות הסרט?  	•
האם הסרט גרם להם לרצות לעשות מעשה? 	•
האם לדעתם אפשר להמשיך ולצרוך כמויות  	•

פלסטיק מוגזמות? 

מה צריך לדעתם לעשות כדי לשמור שכדור הארץ  	•
יהיה מקום שבריא לחיות בו?

האם הם מוכנים לצרוך פחות פלסטיק?  	•

עודדו את התלמידים להתבטא ולנקוט עמדה אישית.   ✽

אפשר לחלק את התלמידים לשתי קבוצות - כל   ✽

קבוצה תייצג עמדה שונה: התומכים בצמצום צריכת 

הפלסטיק והמתנגדים לכך. בקשו מכל קבוצה 

להעלות טיעונים להצגת עמדתם ולשכנוע הקבוצה 

השנייה. 

בתום הפעילות עשו הצבעה כדי לראות מי   ✽

מהתלמידים מוכן לשנות הרגלים ולצרוך פחות 

פלסטיק. כדאי לברר על איזה פלסטיק הם 

מוכנים לוותר. 

בקשו מהתלמידים לחשוב אילו התנהגויות אפשר   ✽

לאמץ כדי להפחית את כמות הפלסטיק בחיי 

היום-יום. 

רשמו על הלוח את ההצעות שהתלמידים מעלים,   ✽

למשל, 

להימנע משימוש בכלים חד-פעמיים 	•
להעדיף מוצרים בעלי אריזות נייר וקרטון 	•
להפחית שימוש בשקיות ניילון ולעבור  	•

לקופסאות אוכל ולתיקים רב-פעמיים ועוד. 

צילום: פנינה רפיד, המשרד להגנת הסביבה, ילדי הגן פעילים בהכנת קומפוסט
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בחן את עצמך: פסולת ומיחזור
חלקו לתלמידים את הדף להלן ובקשו מהם להקיף   ✽

בעיגול את התשובה המתאימה ולאחר מכן לסכם 

את מספרי התשובות שסימנו. 

בררו עם התלמידים אם הם מכירים את המונחים   ✽

המוזכרים, למשל "קומפוסט" או "קומפוסטר", ונצלו 

את הפעילות להסבר הפתרונות לבעיית הפסולת.

מהו קומפוסט? א. 
קומפוסט הוא שם של כוכב לכת מחוץ למערכת   .1

השמש.

קומפוסט הוא פסולת בקבוקים מזכוכית שאפשר   .2

להשתמש בה שימוש חוזר.

קומפוסט הוא פסולת אורגנית )שאריות של ירקות,   .3

צמחים ועוד( שטופלה ואפשר להשתמש בה 

בחקלאות.

כשאתה הולך למרכול, לקניות עם ההורים,  ב. 
האם אתה מקפיד לקנות מוצרים באריזות 

למיחזור או לשימוש חוזר )כגון אבקות כביסה 
בשקית ולא באריזת פלסטיק, סוכר בשקית 

נייר ולא בקופסת פלסטיק וכד'(?
אף פעם אינני מקפיד: זה לא מעניין אותי. אני   .1

דווקא אוהב את האריזות מהפלסטיק; נוח יותר 

להשתמש בהן. 

לפעמים אני מקפיד: אני לא מספיק יודע אילו   .2

מוצרים כדאי לקנות.

ההורים שלי ואני מקפידים תמיד לקנות מוצרים   .3

באריזות ידידותיות לסביבה.

אם יניחו בשכונה שאתה גר בה מכל לאיסוף  ג. 
בקבוקי שתייה מפלסטיק, מה תעשה?

כלום, זה לא נוגע לי. אם המכל יהיה רחוק מהבית,   .1

לא יהיה לי נוח ללכת עד אליו עם הבקבוקים.

אם אעבור ליד המכל ויהיה לי בקבוק ביד, אשליך   .2

אותו פנימה.

אקפיד מאוד לאסוף את כל בקבוקי השתייה בבית   .3

ולהשליכם למכל האיסוף.

האם אתה רוצה שיהיה קומפוסטר )מתקן  ד. 
לאיסוף ולמיחזור של פסולת אורגנית( בבית 

הספר?
לא מעניין אותי, ואני בכלל לא יודע מה זה.  .1

לא אכפת לי אם יהיה קומפוסטר. אם יהיה, אולי   .2

אשתמש בו.

חשוב לי מאוד שיהיה קומפוסטר. הוא יוכל לעזור   .3

לנו לחסוך בכמות הפסולת המועברת למזבלות.

ה. אם יניחו בשכונה שאתה גר בה מכל לאיסוף 
נייר, מה תעשה?

כלום. זה לא נוגע לי. אם המכל יוצב רחוק מהבית,   .1

לא יהיה לי נוח ללכת עד אליו עם כל הנייר.

אם אעבור ליד המכל ויהיה לי נייר ביד, אשליך אותו   .2

פנימה.

אקפיד מאוד לאסוף את כל הניירות בבית ובכיתה   .3

ולהשליכם למכל האיסוף.

אם יניחו בבית הספר מכל לאיסוף סוללות, מה  ו. 
תעשה?

כלום. אפשר להשליך סוללות לפח האשפה הרגיל.   .1

אין שום בעיה ִאתן.

אשתדל לזרוק את הסוללות למכל המיוחד.  .2

אסביר להוריי ולחבריי את הסכנה שבסוללות, לזיהום   .3

מי התהום, ואדאג להביא את כל הסוללות מהבית 

למכל המיוחד.

האם אתה כותב על נייר משני צדדיו? ז. 
לא, זה לא נוח ולא יפה.  .1

לפעמים, אם זה באותו נושא.   .2

תמיד, זה חוסך בנייר )נכרתים פחות עצים לייצור   .3

הנייר( וחוסך בפסולת )פחות נייר נזרק לפסולת(.
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האם היית רוצה שיהיה בבית הספר מתקן  ח. 
לאיסוף ניירות לשימוש חוזר?

לא. אני לא אוהב להשתמש בניירות משומשים, ובטח   .1

לא מעוניין לאסוף אותם.

לא אכפת לי. אבל אילו היה מתקן כזה, הייתי   .2

משתמש בניירות המשומשים.

חשוב לי מאוד לחסוך נייר ולהשתמש בניירות   .3

משומשים; לכן הייתי מדבר עם המורה ומנסה להסביר 

לכל התלמידים בבית הספר את חשיבות העניין.

האם היית מוכן להפריד פסולת בביתך ובבית  ט. 
הספר?

לא. הפרדת פסולת לא נוחה, גוזלת הרבה זמן    .1

ודורשת מאמץ רב.

לא אכפת לי. אילו היו מחייבים אותי, הייתי מפריד.  .2

כן. אני חושב שהפרדת פסולת יכולה לעזור לפתור   .3

את בעיית הפסולת בארץ.

ממה עשוי נייר? י. 
מחומרים כימיים המיוצרים במעבדה  .1

מעורות של בעלי חיים   .2

מעצים   .3

מהו נייר ממוחזר? יא. 
נייר שמחזירים לחנות  .1

נייר שאיננו מזהם את הסביבה  .2

נייר משומש שטופל ויצרו ממנו נייר חדש   .3

האם לדעתך אפשר למחזר פלסטיק? יב. 
לא יודע   .1

לא, פלסטיק הוא חומר שהאדם המציא, ולכן אי-  .2

אפשר למחזר אותו.

כן, אפשר למחזר פלסטיק ולהפוך אותו לכל מיני   .3

מוצרים, כגון כיסאות, שולחנות, אדניות, בגדים מפליז, 

שטיחים לרצפה וכלי אוכל.

האם לדעתך החומרה של בעיית הפסולת  יג. 
מחייבת לחסוך במוצרי יום-יום )כגון בגדים, 

אוכל, צעצועים, ספרים וכו'( כדי שפחות פסולת 
תגיע למזבלות?

לא. מה פתאום. אין שום בעיה עם פסולת.  .1

בעיית הפסולת ניתנת לפתרונות אחרים. לא צריך   .2

לחסוך באוכל או בכל דבר חשוב אחר.

כן, חייבים לחסוך. אני מוכן לחסוך בהרבה דברים   .3

ולמשל להעביר צעצועים ובגדים בין תלמידים.

לאן נשלחת הפסולת בעירך לאחר שמשאית  יד. 
הזבל אוספת אותה?

לא יודע  .1

למטמנה   .2

למיחזור  .3

אילו הייתה לך אפשרות לבחור מה לעשות  טו. 
בזבל בביתך, מה היית בוחר?

לא אכפת לי ולא מעניין אותי מה עושים או יעשו   .1

בזבל.

הייתי בוחר בשליחת הזבל למטמנות - להטמנה   .2

)קבירה בקרקע(.

הייתי בוחר במיחזור הזבל.  .3

סיכום הנקודות: 
סכם את מספרי התשובות שבחרת.

15-22

בכלל לא אכפת לך מהסביבה. אינך מודע לבעיית 

הפסולת בישראל, ואינך מוכן להשקיע מאמצים לטיפול 

בבעיה. יש לך עוד דרך ארוכה לעשות כדי להשתתף 

במאמצים לשיפור הטיפול בפסולת בארץ.

23-34

אתה מודע לבעיית הפסולת, אבל לא תמיד יש לך 

האמצעים או הרצון להתאמץ כדי שהסביבה תיפגע 

פחות. היית מוכן לשתף פעולה עם הגופים המטפלים 

בפסולת, אבל לא ליזום פעולות בעצמך. אתה פועל 

למען הטיפול בפסולת, אך אינך מודע לכוח שיש לך 

לעשות, להשפיע ולשפר בכל הקשור בפסולת.

35-45

אכפת לך מאוד מהסביבה, ואתה מוכן להשקיע הרבה 

מאמצים כדי להפחית פסולת. אתה מוכן למחזר, 

להשתמש במוצרים שימוש חוזר, לחסוך ולעשות כל 

פעולה הנדרשת כדי לצמצם כמויות של פסולת. כמו כן 

תהיה מוכן לפעול רבות למען הטיפול בנושא הפסולת.

יישר כוח!!!
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פסולת - הפרדה ומיחזור 
מטרה 2: 

התלמידים יפעלו לשינוי 
התנהגותי בקהילה

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג, ד-ו 

הקמת מרכז להפרדת פסולת בבית הספר
אם אין עדיין מרכז להפרדת פסולת בבית הספר או אם יש מרכז כזה אך הוא אינו פעיל, אפשר לשנות את המצב 

בעזרת התלמידים.

שאלו את התלמידים מה מהפסולת הנוצרת בבית   ✽

הספר אפשר לאסוף לשימוש חוזר או למיחזור. 

חומר אורגני - אפשר להכין ממנו קומפוסט או  	•
להאכיל בו את בעלי החיים בפינת החי;

נייר - אפשר להשתמש בו שימוש חוזר בתור  	•
נייר טיוטה, לצורך עיסת נייר או למיחזור 

באמצעות "אמניר";

סוללות - חשוב לאסוף את הסוללות ולהעבירן  	•
בעזרת הדואר לטיפול בפסולת רעילה; 

מחסניות דיו למדפסות - אפשר לשלוח  	•
למיחזור במפעלים הממלאים את המחסניות; 

מכלי משקה - בקבוקי זכוכית, פלסטיק ופחיות 	•
על-פי חוק הפיקדון אפשר להעבירם לארגון 

אל"ה )איסוף למען הסביבה( או למרכול ולקבל 

את התמורה הכספית לפי מספר הבקבוקים 

שנאספו; 

שקיות ניילון - אפשר להשתמש בהן שימוש  	•
חוזר בתור שקיות או להכין מהן שטיחים, 

פרחים, מילוי לכריות, פופים ועוד.

בחרו מקום מתאים בבית הספר, רצוי מקום נגיש   ✽

לכולם, ואולי אף מחוץ לבית הספר כדי שישמש 

גם תושבים. הביאו לשם ארגזים, פחים או מכלים 

משומשים. כל אחד מאלה ייועד לאיסוף אחר. הציעו 

לתלמידים לקשט את הארגזים ולרשום למה הם 

מיועדים. לחלופין, פנו לגורמים המתאימים כדי 

להשיג מכלים ייעודיים )ראו תמונות(.

אפשר להרחיב את האיסוף גם לפסולת אלקטרונית,   ✽

מוצרי פלסטיק ועוד, בתנאי שיאורגן פתרון קצה 

של מי שיאסוף את הפסולת. רצוי להיעזר ברשות 

המקומית. 

צילום: פנינה רפיד, המשרד להגנת הסביבה, 
מרכז להפרדת פסולת בגן
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הפעלת מרכז להפרדת הפסולת
בקשו מכל קבוצת תלמידים להיכנס לכיתה אחרת   ✽

בבית הספר ולספר על אודות מרכז ההפרדה - היכן 

הוא נמצא ומה אפשר לאסוף בו, וכן להסביר מדוע 

האיסוף חשוב. 

מרכז לאמנות ממחזרת
הרבה סוגי פסולת יכולים לשמש חומרי גלם ליצירות 

אמנות: פסולת של בית הספר )דפים, בריסטולים 

משומשים(, פסולת ביתית )אריזות קרטון, מכלי 

פלסטיק, שקיות, פקקים, חוטים, בגדים ישנים ועוד( 

וגם עודפים של תעשייה מקומית.

בית הספר יכול לשמש מרכז אמנות כזה, אם 

יקצה חדר מתאים ובו מכלים לאיסוף סוגי הפסולת. 

התלמידים יביאו למרכז את הפסולת הביתית, ומתנדבים 

אפשר גם להכריז על תחרות איסוף בין הכיתות.   ✽

כדאי להפיץ את המידע על המרכז להפרדת   ✽

הפסולת בקרב תושבי השכונה, בעזרת מודעות 

בלוחות המודעות ועלוני מידע.

יפעלו לאיסוף פסולת מתושבים וממפעלי תעשייה 

מקומיים. 

במרכז יכולים לפעול כמובן תלמידי בית הספר, 

אך כדאי ורצוי לפתוח אותו לחברים נוספים 

בקהילה, כגון ילדי גן, תלמידים אורחים, קשישים ועוד. 

במקרה כזה אפשר שתלמידים נבחרים יארחו אותם 

וינחו אותם בהכנת יצירות האמנות. מרכזים כאלו 

אפשר לראות למשל במרכז המבקרים בחירייה 

ובמוזאון ישראל בירושלים.

צילום: החברה להגנת הטבע, מרכז לאומנות ממחזרתצילום: החברה להגנת הטבע, שימוש חוזר בנעליים
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פעילויות בנושא 
צמצום הצריכה
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מבוא
בפרק הקודם הוצגו פתרונות אחדים לבעיית הפסולת. הפתרון הראשון שהוזכר היה הפרדה במקור וכן הוזכרו 

מיחזור ושימוש חוזר. ואולם, הפתרון המרכזי הרצוי הוא פתרון מניעתי: צמצום הצריכה והימנעות מקניית 

מוצרים שאין בהם צורך. 

"אמא תקני לי!" - כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה? כמה פעמים חשתם את הרצון בחפצים חדשים 

ואת התשוקה לצאת למסע קניות? קניות בימינו בדרך כלל אינן מיועדות לסיפוק צרכים קיומיים בלבד, כגון מזון 

וביגוד; יציאה לקניות היא דרך לבילוי והנאה, כלי להתמודדות עם לחץ חברתי ולרכישת מעמד חברתי באמצעות 

מותגים. היא משמשת פיצוי חומרי, מענה למחסור רגשי. 

אנו מושפעים מפרסומות המלוות אותנו בכל רגע מחיינו וכדי לשכנע אותנו לקנות עוד ועוד מנצלות את 

חולשותינו האנושיות. כדאי לתת את הדעת לשאלות - מה מספיק? מהו הגבול שיעשה אותנו מאושרים? 

האם האושר שלנו נמדד בכמות הרכוש שלנו? 

הקניות המרובות מגדילות לא רק את הצורך בייצור עוד ועוד מוצרים ועקב כך מכלות את משאבי הטבע, 

אלא גם מגדילות ביותר את כמות הפסולת שאנו מייצרים. החיים כיום, בעידן הצריכה, מקדמים תרבות של 

"השתמש וזרוק", וכך אנו מוצאים את עצמנו קונים מוצרים חדשים במקום לתקן מוצרים ישנים, משתמשים 

במוצרים חד-פעמיים במקום במוצרים רב-פעמיים ומעצימים את המשבר הסביבתי. 

להלן הצעות לפעילויות לחיזוק הידע על תרבות הצריכה והשלכותיה ולהגברת המודעות. בין השאר יבחנו 

התלמידים את יחסם לצריכה האישית שלהם. כמו כן מועלות כאן הצעות לעשייה כדי להביא לידי שינוי 

התנהגותי של צמצום הצריכה. 
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צמצום הצריכה
מטרה 1: 

התלמידים יבינו מהי תרבות 
הצריכה ומה השלכותיה

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

מה הכי ישן?
בקשו מהתלמידים להתבונן בבגדים שהם לובשים,   ✽

בנעליים שהם נועלים, בתיק שלהם ובכל מה 

שהביאו ִאתם לבית הספר ולנסות לחשוב כמה זמן 

יש להם כל אחד מפריטים אלו. 

מהו המוצר שהוותק שלו אצלם הוא הרב ביותר?  	•
אולי בגד שירשו מאח או אחות? תיק שנמצא 

כבר שנתיים ברשותם? 

באילו מוצרים משתמשים זמן קצר בלבד וזורקים  	•
אותם מיד? כלים חד פעמיים, שקיות ניילון, אריזות 

קרטון. למעשה 99% מהמוצרים שאנו צורכים 

נזרקים בתוך חצי שנה. 

בקשו מהתלמידים לחשוב מה השלכות השימוש   ✽

במוצרים כאלו. 

דונו ִאתם גם במשאבים הנדרשים לייצור המוצרים   ✽

וגם בפסולת המצטברת בעקבות השלכתם. 

פרסומות או לא להיות
חלקו את התלמידים לקבוצות, ובקשו מכל קבוצה   ✽

להציג פרסומת קצרה למוצר כלשהו: חטיף, מכונית, 

צעצוע, מוצר חשמלי - טלוויזיה, מקרר, מזגן וכיו"ב. 

אם יעדיפו יוכלו לצייר פרסומת. 

לאחר הצגת הפרסומות הפנו את תשומת לב   ✽

התלמידים לשאלות להלן: 

מה תפקיד הפרסומת?  	•
מה רציתם שתשיג?  	•

באילו אמצעים השתמשתם? 	•
האם הראיתם לצופים את כל האמת על  	•

המוצר? 

האם השתמשתם בתכונות של המוצר עצמו  	•
או הוספתם תכנים שאינם קשורים בו?

חדדו את ההבנה שמטרת הפרסומות היא   ✽

לעודד קניית מוצרים שלא תמיד יש בהם צורך, 

שהפרסומות מוכרות לנו לפעמים אשליה: "אם 

נקנה את המוצר, נרגיש טוב יותר, נהיה שמחים 

יותר" וכן הלאה...

שאלו את התלמידים אם הם מושפעים מפרסומות,   ✽

באיזה אופן? מדוע?
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מה יש לנו בארון?
חלקו לכל תלמיד דף ובו ציור של ארון - ארון   ✽

ספרים וצעצועים או ארון בגדים. 

בקשו מהם לצייר או לכתוב כמה שיותר דברים   ✽

שהם זוכרים שיש להם בארון.

בקשו מהם לחשוב מה נדרש לשם ייצור והכנת   ✽

הדברים הללו.

בגדים - בדים )עשויים מצמח הכותנה, מצמר  	•
כבשים, מניילון או ממוצרי נפט אחרים(; חוטים; 

מכונות תפירה; כפתורים )פלסטיק - מנפט(. 

כל אלו הוטסו אלינו מסין או מארץ ייצור אחרת. 

משחקי קופסה - קרטון ומוצרי נייר )לשם הכנתם  	•
נכרתו עצים מיוחדים ואחר כך רוסקו לשבבים, 

בושלו במים, רוסקו שוב, יובשו, הודפסו, נחתכו, 

קופלו, נארזו ועוד; והכול באמצעות מכונות 

הזוללות חשמל ומייצרות מים מלוכלכים 

וזיהום אוויר.(

הראו לתלמידים שייצור המוצרים הללו דורש   ✽

משאבים רבים מהטבע - חומרי גלם, אנרגייה - 

ואין לראות בהם עניין מובן מאליו.

בקשו מהתלמידים לחשוב כמה פעמים לבשו את   ✽

הבגדים שבארון או שיחקו במשחקי הקופסה. האם 

השתמשו בהם שימוש רב-פעמי או שיש דברים 

בארון שייזרקו לאחר שימוש קצר?

אפשר להמחיש זאת באמצעות דוגמה: אם יעבדו 

זמן רב כדי להכין עבודת אמנות או יצירה כלשהי, 

ישקיעו בה זמן וחומרים ולאחר שיסיימו ייקח מישהו 

את היצירה שלהם וישליך אותה לפח. כיצד ירגישו? 

בזבוז, כעס, עצב. כך קורה גם כאשר אנו קונים 

מוצרים שעמלו על הכנתם אבל איננו משתמשים 

בהם. 
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פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו

מארג הצריכה
לקראת פעילות זו יש להכניס את הפריטים   ✽

המוזכרים בטבלה שבהמשך או מוצרים אחרים 

כראות עיניכם, לשקית בד גדולה, וכן יש להכין 

שתי כרטיסיות לכל פריט ובהן אחד המשפטים 

הרלוונטיים לו מהטבלה להלן. 

בחרו עשרה ילדים.  ✽

כל אחד מהילדים יוציא בתורו מוצר משקית הבד.   ✽

הסבירו שכל מוצר משפיע על הסביבה בתהליך   ✽

ייצורו - בעת השימוש בו ולאחר שהשימוש הסתיים. 

חלקו לכל אחד משאר הילדים כרטיסייה ובה כיתוב.   ✽

בקשו מהילדים להסתדר בשלשות שבהן יהיו ילד   ✽

ובידו פריט ושני ילדים עם כרטיסיות המתארות 

השפעה סביבתית הקשורה לאותו פריט.

השפעות אפשריות על הסביבההמוצר

היווצרות פסולתניסויים בבעלי חייםשמפו

סכנת חנק לבעלי חייםניצול נפטשקית ניילון

זיהום מי תהוםנגישות לחומרים רעילים ומסוכניםסוללה

בזבוז מים ואנרגייה כריתת עציםמחברת

היווצרות פסולת לא מתכלהבזבוז אנרגייה על הקפאהאפונה קפואה

זיהום הסביבה בתהליך הייצור יצירת חומר שאינו מתכלהכוס קלקר

שרפת דלק מטוסיםהרג בעלי חייםנעל עור איטלקית

היווצרות פסולת: אריזות שימורים קטנותהיתפסות דולפינים ברשתות הדיג ומותםשימורי טונה

היווצרות פסולת לא מתכלהבזבוז חשמלנורה

היווצרות פסולת כימית ורעילהקרינה סלולריתטלפון נייד
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פרסומות 
בקשו מהתלמידים להיזכר בפרסומות שראו בזמן   ✽

האחרון בטלוויזיה. 

שאלו אותם אם הם מושפעים מפרסומות אלו.   ✽

האם הם מבקשים מההורים שיקנו להם דברים   ✽

שראו בפרסומת?

חלקו את הכיתה לזוגות או לשלשות ותנו לכל   ✽

קבוצה פרסומת מהעיתון. 

בקשו לרשום:   ✽

איזה מוצר הפרסומת מנסה למכור? 	•
אילו ערכים היא משדרת? 	•

מהו המסר הסמוי של הפרסומת, כלומר האם  	•
יש דברים שהיא אינה מספרת לנו?

למשל: פרסומת למכונית משדרת גם ערכים של 

משפחתיות )מרווחת, בטיחותית, נוחה( וגם של גבריות 

)מהירה, נוצצת, בעלת עצמה(. המסר הסמוי: אם אין 

לך מכונית כזו, אתה לא דואג למשפחה שלך, לא גברי 

מספיק... 

דוגמה אחרת: פרסומת לשדרוג מכשיר הטלפון הנייד 

של חברת פלאפון משדרת ערכים של יצירתיות 

וחדשנות )עולם קסום, צבעוני ודמיוני( וגם של איכות 

ואמינות )איש מבוגר מקצועי שבודק ומאשר(. המסר 

הסמוי: פלאפון הוא מכשיר לאנשים מגניבים. 

בקשו מהתלמידים להציג את הפרסומות וערכו דיון.   ✽

נקודות אפשריות לדיון )בהתאמה לגיל התלמידים(: 

אילו חולשות אנושיות הפרסומות מנצלות?  	•
את מי משרתות הפרסומות ומה מטרתן?  	•

האם אנו מאמינים להן / האם הן משפיעות עלינו?  	•
למה? 

הדמות האידאלית לפי הפרסומת - האם היא  	•
קיימת במציאות? 

איך מוצגים נשים וגברים בפרסומות?  	•
ילדים בפרסום - מה דעתכם על תופעה זו?  	•
האם אנחנו קונים רק מה שאנחנו צריכים?  	•

מה הקשר בן תרבות הצריכה לאלימות?  	•
מה הקשר לאיכות הסביבה? 	•
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צמצום הצריכה
מטרה 2:

התלמידים יבחנו את יחסם 
לצריכה האישית שלהם

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

בכלל לא, קצת, הרבה
העמידו את התלמידים בחלל הכיתה ופזרו על   ✽

הרצפה שלושה בריסטולים. על האחד יהיה כתוב:

הקריאו משפט )מהמשפטים שבטבלה להלן ובקשו   ✽

שכל תלמיד יקשיב למשפט ויחליט איזה בריסטול 

מתאים לו ויעמוד לידו. 

1
בכלל לא

2
קצת

3
הרבה

רשמו בטבלה כמה תלמידים עמדו ליד כל אחת   ✽

משלוש האפשרויות:

הרבהקצתבכלל לאהמשפט

1. אני אומר את המשפט "אמא תקני לי...". 

2. אני קונה דברים ולא משתמש בהם.

3. אני חושב הרבה לפני שאני רוצה לקנות משהו.

סכמו את המשחק:  ✽

מה המצב בכיתה?  	•
האם הרבה תלמידים רוצים שיקנו להם הרבה  	•

דברים? 

האם קונים דברים ולא משתמשים בהם?  	•
האם חושבים לפני הקנייה?  	•

הסבירו כי אלו תופעות הקשורות בתרבות הצריכה:   ✽

בלי מחשבה עמוקה אנו קונים מוצרים שלא בהכרח 

אנחנו זקוקים להם. 

שאלו את התלמידים אם הם רוצים לשנות את   ✽

הרגלי הקנייה שלהם ומה הם יכולים לשנות. 
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אמא תקני לי
בקשו מהתלמידים לערוך רשימה של כל מה שרצו   ✽

שיקנו להם בזמן האחרון או שעדיין הם רוצים. 

בקשו מהם למיין את הרשימה להלן לשתי קבוצות:   ✽

)1(. דברים חיוניים והכרחיים ממש, שאי אפשר 

בלעדיהם 

)2(. דברים לא ממש חיוניים והכרחיים

שאלו את התלמידים לאיזו קבוצה השתייכו רוב   ✽

הדברים. 

קרוב לוודאי שמדובר במוצרים לא ממש חיוניים. 

שאלו אותם אם לאור מה שלמדו עד כה על תרבות   ✽

הצריכה והשלכותיה יהיו מוכנים לוותר על פריטים 

ברשימה, אילו מהם?

פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו

אני רוצה גם
השמיעו לכיתה את השיר : "אני רוצה גם" של יהודה פוליקר ויעקב גלעד )רצוי רק מהפזמון(.   ✽

בקשו מהמשתתפים להקשיב היטב למילות השיר ולשים לב מהי המילה המרכזית בו.  ✽

 

בסיום השמעת השיר ערכו דיון עם התלמידים:   ✽

המילה "רוצה" - האם היא מילה שכיחה אצלם?  	•
האם בסדר לרצות כל כך הרבה?  	•

האם יש בכך בעייתיות?  	•
אם כן, מה לדעתם בעייתי בלרצות ולקבל? 	•

מה אומרים להם ההורים כשהם מבקשים שיקנו  	•
להם? 

האם רכשו בעבר מוצרים שלא באמת השתמשו  	•
בהם? שרצו אותם וקנו אבל אחר כך לא היו 

שימושיים?

 אני רוצה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה. 

 אני רוצה הכול הכי טוב, הכי הרבה. 

 אני רואה את זה מולי, צבעוני, טבעי, על המסך שלי. 

 אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם, 

אני רוצה גם, אני רוצה גם...

מה השפיע עליהם וגרם להם לרצות דברים אלו? 	•
נסו לכוון את הדיון לתרבות הצריכה ומשמעויותיה.  	•
חשוב לא לבקר אף אחד מהמשתתפים שמצדד 

בתרבות זו, אלא להבהיר את השפעתה של צריכה 

מרובה על משאבי הטבע ולהציע חלופות של 

התנהגות מקיימת והסתפקות במה שצריך ולא 

במה שרוצים. 
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אני והקניון
שאלו תלמידים מי מהם אוהב לבקר במרכז   ✽

הקניות / הקניון? 

מדוע?   ✽

רשמו את הסיבות על הלוח, למשל: אוהב להסתובב   ✽

עם החברה, אוהב את הניקיון והאסתטיות, צריך 

לקנות משהו, אוהב לאכול שם, אוהב את מיזוג 

האוויר...

לחלופין:

בקשו מהתלמידים להעלות אסוציאציות למילה   ✽

 .shopping

מיינו את האסוציאציות על הלוח.  ✽

זהו בין הסיבות או האסוציאציות את הקשורות   ✽

להנאה ולבילוי. 

הראו לתלמידים כי אף שהמטרה המקורית   ✽

של קנייה היא סיפוק צרכים בסיסיים - מזון, ביגוד 

וכד' - יש כיום קשר חזק בין פעילות זו להנאה. 

חלקו לתלמידים את דף המשפטים שלהלן ובקשו מהם לקבוע ציון, לפי סולם מ-1 עד 10

)1 - לא מסכים בכלל; 10 - מסכים מאוד( עד כמה הם מסכימים או שאינם מסכימים לכל אחד מהמשפטים:

ציוןמשפטים

1. אני קונה רק דברים שאני צריך.

2. קניית בגד יפה גורמת לי למצב רוח טוב.

3. אני קונה מותגים מפורסמים כי אפשר לסמוך עליהם שיחזיקו מעמד לאורך זמן.

4. אילו הייתי זוכה בפיס הייתי ממלא את הארון בעשרה ג'ינסים חדשים.

5. לאירוע מיוחד אקנה לי בגד גם ב-2,000 שקלים.

6. כשאני לובש מותגים אפנתיים אני מרגיש טוב יותר בחברה.

7. פרסומת ממש לא משפיעה עליי.

8. אני יכול להצטמצם מאוד בדברים שאני רוכש.

9. תרבות הצריכה שבה אנו חיים גורמת לניצול-יתר של משאבי טבע.

10. רוב הקניות שעשיתי בשנה האחרונה בהחלט שימשו אותי.

סכמו את הפעילות: הסבירו כי אף שהקניות גורמות לנו להנאה רבה, לעתים אנו קונים דברים שלא לצורך.   ✽

קניית חפצים מיותרים גורמת לבזבוז כספים, ניצול-יתר של משאבי הטבע והגדלת כמות הפסולת שלנו. 
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צמצום הצריכה
מטרה 3:

התלמידים יפעלו להגברת 
המודעות לתרבות הצריכה 

בקהילה ולשינוי התנהגותי של 
צמצום הצריכה

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג, ד-ו 

אדוני - למה אתה קונה?
ודאו מראש שמנהל המרכז המסחרי הקרוב או   ✽

הבעלים של הקניון הקרוב מסכימים לכניסתם של 

התלמידים. אל תעמידו אותם לפני עובדה מוגמרת. 

עברו עם התלמידים על השאלות בשאלון המצורף.   ✽

צאו ִאתם לקניון או למרכז המסחרי הקרוב.  ✽

חלקו את התלמידים לחוליות והקצו לכל חוליה   ✽

מקום אחר במתחם. 

הזכירו לתלמידים כי יש לפנות בנימוס לאנשים   ✽

ולא להטרידם.

נסו לנתח לאור הממצאים את מודעות התושבים   ✽

לתרבות הצריכה ועד כמה הם מוכנים לצמצם את 

הצריכה. 

בקשו מהתלמידים לחשוב על רעיונות כיצד להגביר   ✽

את מודעות הציבור לנושא.

שאלון לסיכום מודעות הציבור לתרבות הצריכה:

כמה ענו לאכמה ענו כןשאלות

האם אתה קונה לפעמים מוצרים ולא משתמש בהם?

האם בקניותיך אתה מושפע מפרסומות? 

האם אתה אוהב לבלות בקניון, לעשות "שופינג"?

האם הרגשת פעם שהקניות מספקות לך צורך של הנאה? עושות לך 

מצב רוח טוב?

לו היה לך הרבה מאוד כסף, האם היית קונה יותר ויותר?

אם תדע שצריכת-יתר של מוצרים מקטינה את כמות משאבי הטבע 

העומדים לזכות הדורות הבאים ויוצרת בעיה קשה של פסולת, האם 

תשקול לצמצם את הצריכה שלך?
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יום ללא קניות 
ספרו לתלמידים כי ב-24 בנובמבר בכל שנה   ✽

מציינים במקומות רבים בעולם את היום הבין-לאומי, 

"יום ללא קניות". 

הזמינו את התלמידים לעצב מודעת פרסומת או   ✽

מדבקה שיש בה מסר נגד פרסומות או נגד קניות 

מיותרות. 

אפשר להציג תערוכה של הפרסומות והמדבקות   ✽

בשטח בית הספר או במקום ציבורי, אפילו בקניון 

או במרכז המסחרי המקומי )כמובן בהסכמת בעלי 

המקום(. 

שוק קח-תן / בזאר יד שנייה
שוק קח-תן הוא פעילות המתאימה לכל הגילים, גם 

למבוגרים, והוא אמצעי נפלא להמחשת הפתרון של 

שימוש חוזר וצמצום הצריכה. יש לבקש מהתלמידים 

להביא מראש חפצי יד-שנייה, כגון צעצועים, ספרים, 

דיסקים, בגדים ותכשיטים, במצב טוב. ביום האירוע 

אפשר למכור את החפצים במחירים סמליים - בכסף 

אִמתי )ואת ההכנסות לתרום למטרה שנבחרה מראש( 

או תמורת בקבוקים, לפי חוק הפיקדון )2 בקבוקים,

4 בקבוקים...(. 

מרכז לתיקון מוצרים 
תיקון הוא אחד הפתרונות החשובים לבעיית הפסולת, 

והוא אף חוסך במשאבים ובעלות הייצור של מוצרי 

צריכה חדשים. ואולם, היום מקובל לחשוב שאין טעם 

בתיקון, כי מוצר חדש יעלה פחות, כך למשל מדפסות, 

מגהצים, מצלמות, מחשבים, רהיטים, שעונים ובגדים. 

בעלי המלאכה העוסקים בתיקונים - מתקני מוצרי 

אלקטרוניקה, סנדלרים, רפדים, תופרות - הולכים 

ונעלמים. 

לפעילות זו יש להקצות חדר שישמש לאיסוף   ✽

ולאחסון של המוצרים ולסדנת עבודה לתיקונם. 

חשוב למצוא מתנדבים מקרב הורי התלמידים או   ✽

מהקהילה שיסכימו לבוא בזמנם הפנוי או בשעות 

שיתואמו מראש לביצוע התיקונים. 

את המוצרים שיתוקנו כדאי לתרום לנזקקים ביישוב   ✽

או למועדוני נוער, מרכזי קשישים וכיו"ב. 

תלמידים מתנדבים יוכלו לסייע בארגון החדר, הפצת   ✽

המידע בקרב התושבים, איסוף מוצרים מקולקלים 

ועוד.

צילום: החברה להגנת הטבע
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מבוא
קיימּות היא תפיסת עולם הגורסת כי עלינו לצרוך ולנצל את משאבי הטבע בתבונה כדי להותיר משאבים גם 

לדורות הבאים. כמות המשאבים מוגבלת, וצריכה רבה מנצלת את המשאבים היקרים ומייצרת כמות רבה של 

פסולת. עלינו לשאוף לצמצם את הצריכה על-ידי הימנעות מקנייה או על-ידי "צריכה מקיימת", כלומר קניית 

מוצרים או שימוש מושכל במשאבים בהתחשב במשאבי כדור הארץ, ברוח הקיימות. הרגלים של התנהגות 

מקיימת מסייעים להפחית את טביעת הרגל האקולוגית שלנו. 

טביעת הרגל האקולוגית היא מדד המבוסס על מודל מתמטי: השטח הנדרש כדי לספק את המשאבים ולקלוט 

את תוצרי הפסולת של האוכלוסייה באורח חייה הנוכחי. ככל שרמת החיים גבוהה יותר נדרש שטח גדול יותר 

כדי לספק את הצרכים ולקלוט את הפסולת שהחברה מייצרת. מדינות רבות צורכות כבר היום יותר שטח משיש 

להן כדי לספק את צורכיהן. אורח החיים שלהן דורש משאבים של יותר מכדור ארץ אחד. משמעות "משיכת 

היתר" שלהן ממשאבי כדור הארץ הוא פגיעה בדורות הבאים. 

בפעילויות המובאות כאן הושם דגש בעיקר על צריכה מקיימת של מוצרים. אימוץ ההרגלים המוצעים יסייע 

בצמצום הפסולת המצטברת. לצדם יש עוד הרגלים רבים של שימוש מושכל במשאבים: חיסכון במים, חיסכון 

בחשמל ובאנרגייה, תחבורה ידידותית לסביבה והרגלים נוספים שאין להם השלכות ישירות על פסולת.

להלן הצעות לפעילויות בתחום הידע: התלמידים יבינו מהי קיימות ומהי טביעת הרגל האקולוגית ויזהו 

התנהגויות מקיימות והרגלים של צריכה מקיימת; בתחום המודעות: התלמידים יזהו את יכולתם האישית 

להשפיע באמצעות צריכה מקיימת ולהקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלהם; ובתחום העשייה: התלמידים 

יפעלו להגברת מודעות הקהילה לצריכה מקיימת ולשינוי הרגליה. 
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צריכה מקיימת
מטרה 1:

התלמידים יבינו מהי קיימות
ומהי טביעת הרגל האקולוגית 

ויזהו התנהגויות מקיימות 
והרגלים של צריכה מקיימת

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג

דייג אוהב דגים?
הכינו כמות גדולה של דגים גזורים מנייר וחברו כל   ✽

אחד לאטב מברזל. 

הכינו חכות עשויות מקל, חוט ומגנט בקצה החוט.   ✽

פזרו את הדגים על רצפת הכיתה והזמינו תלמידים   ✽

מתנדבים לדוג. 

הקצו 10 דקות ובדקו כמה דגים נתפסו. מי הצליח   ✽

לדוג יותר דגים? האם נשארו דגים על הרצפה? 

אם נשארו דגים , הוסיפו כמות שווה לכמות הדגים   ✽

שנותרה של דגים והסבירו כי נוספו בגלל ריבוי 

טבעי. 

הזמינו תלמידים נוספים להיות דייגים והקצו לכך 10   ✽

דקות נוספות. 

שחקו עד שלא יישארו דגים על הרצפה.  ✽

שאלו את התלמידים - מה קרה? מדוע נגמרו   ✽

הדגים? 

כיוון שהדיג רב יותר מקצב הריבוי הטבעי. הסבירו 

כי תופעה זו מכונה ֵדיג-יתר, והיא נפוצה ומתרחשת 

בימים ובאוקיינוסים ואפילו בכינרת. 

הסבירו כי הדגים הם גם משל למשאבים המתכלים. 

אנו משתמשים כל הזמן במשאבי הטבע - אוויר, 

מים, צמחייה, בעלי חיים ועוד חומרי גלם מהטבע 

- לצורך קיומנו; ומשאבים אלו הולכים ומידלדלים, 

עד כי יש חשש שאם נמשיך ונצרוך כמויות כאלה 

בעתיד לא יישארו לנו או לדורות הבאים משאבים 

מספיקים לקיום. 

שאלו את התלמידים מה אפשר לעשות על מנת   ✽

שהמשאבים לא ייגמרו. 

רשמו את הצעותיהם על הלוח, למשל - שימוש   ✽

חוזר במוצרים, מיחזור, קנייה רק של מה שצריכים 

ולא מה שרוצים, חיסכון במים ובחשמל. 

הסבירו את המושג קיימות - צריכת משאבים   ✽

בהתחשבות בדורות הבאים. 

הסבירו כי הצעותיהם הן למעשה דוגמאות להרגלים   ✽

של התנהגות מקיימת ושל צריכה מקיימת. 

נחזור למשחק הדגים. 

שאלו - מה אפשר לעשות על מנת שלא ייגמרו   ✽

הדגים? למשל להגביל את מספר הדייגים, את משך 

הזמן שמותר לדוג, אכיפה על-ידי חוקים ותקנות 

וכו'. זהו ניהול מושכל של המשאבים על-סמך תכנון 

וראייה לעתיד. יישום הצעות התלמידים הוא פעילות 

מקיימת. 
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טביעת הרגל האקולוגית
שרטטו על הרצפה ריבוע גדול מאוד בעזרת גיר או   ✽

חבל. 

בקשו מכל התלמידים להיכנס ולעמוד בתוך הריבוע.   ✽

ספרו להם שאכילתם, שתייתם, נסיעתם, השימוש   ✽

שלהם בחפצים ובתהליכים - כל אלו מצמצמים את 

המשאבים העומדים לרשות האדם. 

במשחק זה יבואו המשאבים המצטמצמים לידי ביטוי   ✽

בהקטנת שטח הריבוע העומד לרשות התלמידים: 

בכל חצי דקה יקטן שטח הריבוע בחצי. מי שיצא 

מהריבוע יצא מהמשחק. מטרתם להישאר בתוך 

הריבוע המצטמצם. 

הסבירו כי ההרגלים הללו יוצרים את טביעת הרגל   ✽

האקולוגית שלהם - את ההשפעה שלהם על 

משאבי כדור הארץ. 

הציגו את המושג "טביעת רגל אקולוגית" )גודל   ✽

השטח של קרקע פורייה, יצרנית, לא בנויה, שהאדם 

זקוק לה לשם קיומו( והסבירו לתלמידים שבמשחק 

דימינו את משאבי כדור הארץ לריבוע. עם הזמן 

המשאבים )כלומר שטח הריבוע( לא הספיקו לכולם. 

כעת בקשו מהתלמידים להציע התנהגויות של   ✽

צריכה מקיימת, בעדיפות להתנהגויות המקטינות 

את כמות הפסולת, כגון: 

קניית מוצרים רב-פעמים ולא חד-פעמיים 	•
העדפת מוצרים באריזות גדולות  	•

העדפת תיק קניות רב-פעמי על-פני שימוש  	•
בשקיות ניילון

שימוש בקופסת אוכל במקום בשקית ניילון  	•
לארוחת עשר וכדומה. 

על כל הצעה שיציעו יקבלו עוד קצת שטח כדי   ✽

שלא יצטופפו כל כך. 

הסבירו שהתנהגויות מקיימות מקטינות את טביעת   ✽

הרגל האקולוגית שלנו ומאפשרות עוד משאבים 

לאחרים או לדורות הבאים. 

מקיימת או לא מקיימת?
צרו מעגל עשוי חבל והניחו בתוכו דף ועליו הכתובת   ✽

"צריכה מקיימת". 

הקריאו לתלמידים את ההיגדים המתארים הרגלים   ✽

)בהמשך(. 

אם לדעתם מדובר בהרגל של צריכה מקיימת   ✽

עליהם להיכנס אל תוך המעגל; אם לא, עליהם 

לקפוץ החוצה )כמו במשחק ים-יבשה(. 

בכל היגד המתאר הרגל מקיים הסבירו מדוע הוא   ✽

כזה )ההסבר בסוגריים ליד ההיגד( ואם אינו מקיים, 

הציעו הצעה חלופית.

רצוי להביא לפעילות דוגמאות של תיק רב-פעמי,   ✽

כלים רב-פעמיים ואריזות גדולות כדי להמחיש 

לתלמידים את הדברים.

ההרגלים:

שימוש בתיק קניות רב-פעמי )חיסכון בייצור  	•
שקיות ניילון - הופכות למטרד ולכלוך(

קניית ופלים באריזה אישית << קניית חבילה גדולה  	•
של ופלים )חיסכון בעטיפות(

קניית מוצרים רב-פעמיים )ולא מוצרים חד- 	•
פעמיים(

קניית חטיפים במארז של הרבה שקיות קטנות <<  	•
קניית שקית אחת גדולה של אותו חטיף

קניית מוצרים שיש להם רק אריזה אחת )ולא  	•
מוצרים שיש להם הרבה סוגים של עטיפות( 

שימוש בקופסת אוכל לארוחת עשר )הימנעות  	•
משימוש בשקיות ניילון(
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קניית שקיות רגילות << העדפת תיקי בד או  	•
שקיות מתכלות 

קניית בקבוקי מים מינרליים << העדפת מי ברז או  	•
מים מסוננים או מטוהרים במסננים למיניהם כגון: 

"תמי 4" או "בריטה"

קניית מוצרים חדשים בלבד << קניית "יד שנייה"  	•
אם אפשר או שאילה מחברים

קניית אריזות מילוי  	•

קניית מוצרים במשקל )הימנעות משימוש  	•
בחבילות עטופות באריזת ניילון או קרטון(

העדפת מוצרים ניתנים למיחזור  	•
קניית מוצרים בעקבות פרסומות << העדפת  	•

מוצרים לפי צורך ולא לפי חשק

העדפת מוצרים ארוזים באריזות לשימוש חוזר 	•
ההעדפת מוצרי פלסטיק מתכלה 	•

פעילויות לתלמידי כיתות ד- ו

אי הפסחא כמשל
ספרו לתלמידים את סיפור אי הפסחא.   ✽

שאלו את התלמידים - מה קרה באי?   ✽

מה גרם לכך?  	•
מה אפשר ללמוד מכך על חיינו היום?  	•

האם אנו רואים היום תופעה דומה של ניצול  	•
משאבים? 

איך גרם ניצול המשאבים להכחדת החיים באי?  	•
איך אפשר להימנע מכך כיום? 	•

פסלי הענק באי הפסחא
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טביעת הרגל האקולוגית שלי
הסבירו לתלמידים את המושג טביעת הרגל   ✽

האקולוגית. 

הסבירו כי כעת נחשב את טביעת הרגל היחסית   ✽

שלנו בעזרת משחק התקדמות בצעדים. 

העמידו את המשתתפים על קו דמיוני אחד שהוא   ✽

נקודת ההתחלה. 

הקריאו תחום פעילות )להלן( שבו שלוש-ארבע   ✽

אפשרויות. 

כל משתתף יצעד לפי ההוראות.   ✽

מי שטביעת הרגל האקולוגית שלו גדולה יותר יגיע   ✽

רחוק יותר. 

בקשו מהתלמידים לזכור כמה צעדים התקדמו.  ✽

באיזו תדירות אתה אוכל מזון מן החי? )בשר,   .1

עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב( 

אף פעם / לעתים רחוקות )אני צמחוני ואיני אוכל  	•
בשר ועוף; אני אוכל לפעמים ביצים או מוצרי חלב( 

- צעד אחד

בדרך כלל אני אוכל בשר פעם או פעמיים בשבוע;  	•
ביצים או מוצרי חלב כמעט בכל יום - 2 צעדים

פעם ביום )כל יום אני אוכל בשר( - 3 צעדים 	•

כמה מן האוכל שאתה אוכל הוא מזון מעובד,   .2

ארוז או מיובא? 

מעט מאוד. רוב האוכל שאני אוכל אינו מעובד, אינו  	•
ארוז והוא מגודל בישראל - צעד אחד

כמחצית - 2 צעדים 	•
רוב האוכל שאני אוכל מעובד, ארוז ומגיע מרחוק -  	•

3 צעדים

כמה פעמים בשבוע אתה אוכל מחוץ לבית?   .3

פעם בשבוע - צעד אחד  	•
פעמיים-שלוש בשבוע - 2 צעדים 	•

בכל יום - 3 צעדים 	•

האם אתה ממחזר אשפה?   .4

כלל לא או רק פלסטיק ל"כלובים" ברחוב - 	•
4 צעדים

אני משליך פלסטיק ל"כלובים" ומחזיר בקבוקים  	•
לחנות או למרכז המיחזור, וכן בטריות - 3 צעדים

אני ממחזר פלסטיק, נייר ובטריות - 2 צעדים 	•
אני מפריד זבל אורגני לקומפוסט וממחזר  	•

פלסטיק, נייר ובטריות - צעד אחד 

האם אתה חוסך חשמל?   .5

כן, הן בהתנהגות והן בצרכנות נבונה ובידוד הבית -  	•
צעד אחד 

כן, בהתנהגות האישית, למשל על-ידי כיבוי אורות;  	•
אינני מחמם או מקרר את הבית מעבר למידה 

סבירה - 2 צעדים

לא - 3 צעדים 	•

האם אתה חוסך מים?   .6

כן, בהתנהגות היום-יומית וגם באמצעות אביזרי  	•
חיסכון בבית - צעד אחד 

כן, בהתנהגות היום-יומית - 2 צעדים 	•
לא - 3 צעדים 	•

מהו אמצעי התחבורה שבו אתה מגיע   .7

ללימודים? 

ברגל או באופניים - צעד אחד 	•
בתחבורה ציבורית או בהסעות מאורגנות - 	•

2 צעדים

ברכב פרטי או במונית עם עוד אנשים - 3 צעדים 	•
ברכב פרטי או במונית לבד - 4 צעדים 	•
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האם יש ברשות משפחתך רכב?   .8

אין לנו כלי רכב ממונע כלשהו - צעד אחד 	•
	יש אופנוע - 2 צעדים 	•

יש מכונית משפחתית - 3 צעדים 	•
יש רכב שטח - 4 צעדים 	•

באיזה סוג דיור אתה מתגורר?   .9

בבית צמוד קרקע - 3 צעדים 	•
בבית דו-משפחתי או בדירה בבניין שבו עד 4 דירות  	•

- 2 צעדים

בדירה בבניין רב-קומות - צעד אחד 	•

10. האם אתה נוהג לקנות דברים שלא באמת 

נחוצים לך? 

אף פעם לא - צעד אחד 	•
לעתים רחוקות - 2 צעדים 	•

הארונות שלי מלאים בדברים שאיני משתמש בהם  	•
- 3 צעדים

כעת שאלו כמה צעדים התקדם כל אחד והציגו את   ✽

גודל טביעת הרגל היחסית שלו, בדונמים.

אם צעדו עד 15 צעדים, פירוש הדבר פחות מ-40  	•
דונם, כלומר טביעת רגל אקולוגית קטנה ביותר 

ופחותה מהממוצע בישראל. אם יהיו כל תושבי 

כדור הארץ בעלי טביעת רגל כזו יספיק לנו כדור 

ארץ אחד.

אם צעדו עד 25 צעדים, פירוש הדבר בין 50 ל-60  		•
דונם, כלומר טביעת רגל אקולוגית בינונית אך מעל 

הממוצע בישראל. אם יהיו כל תושבי כדור הארץ 

בעלי טביעת רגל כזו יידרשו בין 2 ל-3 כדורי 

ארץ.

אם צעדו 25 צעדים ויותר, פירוש הדבר יותר מ-70  		•
דונם, כלומר טביעת רגל אקולוגית עצומה. אם יהיו 

כל תושבי כדור הארץ בעלי טביעת רגל זו יידרשו 

יותר מ-4 כדורי ארץ.

ספרו לתלמידים כי הממוצע העולמי של טביעת   ✽

הרגל האקולוגית הוא 24 דונם לנפש, ואילו כדור 

הארץ מעמיד לרשותנו רק 18 דונם לנפש. כלומר, 

בכל שנה האנושות משתמשת במה שלוקח לטבע 

לייצר שנה וארבעה חודשים. אנחנו חיים ב"משיכת 

יתר" על חשבון הדורות הבאים. 

טביעת הרגל של הישראלי הממוצע היא 46 דונם.   ✽

אילו היו כל תושבי העולם חיים כמו הישראלים, 

היו נדרשים עוד כשני כדורי ארץ על מנת לספק 

את המשאבים, לקלוט את הפסולת ולקיים את 

שאר התהליכים תומכי החיים. מכאן שאנו, 

הישראלים, חיים לא רק על חשבון הדורות הבאים 

כי אם גם על חשבון המדינות המתפתחות 

המסתפקות בפחות מהממוצע העולמי.

לחלופין אפשר לבצע חישוב אינטרנטי של טביעת   ✽

הרגל האקולוגית באמצעות שאלון דומה באתר 

מרכז השל:

אתר מרכז השל << טביעת הרגל האקולוגית

פעילות נוספת בנושא טביעת הרגל האקולוגית   ✽

דרך המחיר הסביבתי של הכנת צ'יפס )מתאימה 

לתלמידים בוגרים יותר( אפשר למצוא באתר של 

www.amit.org.il :רשת אמי"ת

מחשבון לחישוב טביעת הרגל האקולוגית של בית   ✽

הספר - באתר היחידה האזורית לאיכות סביבה - 

רעננה:

http://www.tik-tak.co.il/svivaraanana/Ecological_Cal-

culator/calcHeb.asp?codeClient=584

www.amit.org.il
http://www.tik-tak.co.il/svivaraanana/Ecological_Calculator/calcHeb.asp?codeClient=584
http://www.tik-tak.co.il/svivaraanana/Ecological_Calculator/calcHeb.asp?codeClient=584
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סיור במרכול
היערכו מראש לסיור במרכול על-ידי תיאום עם בעל   ✽

המקום והשגת מלווה ליציאה. 

הכינו את התלמידים להתנהגות מנומסת ואדיבה.   ✽

חלקו את התלמידים לצוותים והקצו לכל צוות   ✽

מחלקה אחרת במרכול. 

בקשו מכל צוות למלא את דף התצפית.   ✽

בכיתה - סכמו את התשובות והעלו שאלות לדיון:   ✽

האם אנשים המעוניינים בצריכה מקיימת יכולים  	•
לקנות במרכול הזה? 

האם יש די חלופות למרכול?  	•

האם יש הבדלים במחירים בן מרכול זה למקומות  	•
קנייה אחרים? 

האם יש לדעת התלמידים מודעות מספקת  	•
לנושא? 

מה אפשר לעשות לשם כך?  	•
בעקבות הסיכום בקשו מהתלמידים לכתוב המלצות   ✽

- לצרכנים, לבעל המרכול. 

שאלו למי עוד אפשר להמליץ על המרכול, אולי   ✽

ליצרנים מרכזיים או למועצה לצרכנות? 

צילום: החברה להגנת הטבע 
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דף תצפית למרכול:

צריכה מקיימת במרכול 

עִברו בין המדפים וחפשו מוצרים שהם בעלי אריזות כפולות או מיותרות. רשמו את שמם: __________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

האם יש במרכול מוצרים דומים באריזות חסכוניות יותר? נסו לאתר אותם ורשמו את שמם:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

נסו למצוא מוצרים שאפשר לקנות באריזות שאפשר למלא מחדש )למשל חומר ניקוי לחלונות(. ִרשמו את שמם:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ּבִדקו אם יש במרכול מוצרים שמצוין עליהם שהם ידידותיים לסביבה. מדוע הם ידידותיים? האם הם מקטינים את 

כמות האשפה? כיצד? _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ִמצאו מוצרים ממוחזרים או מוצרים שארוזים באריזה העשויה חומר ממוחזר. 

ִרשמו את שמם וכמה הם עולים. ּבִדקו כמה עולים מוצרים דומים למוצרים אלו באריזה רגילה.

שם המוצר הממוחזר / 

בעל אריזה מחומר ממוחזר

שם מוצר דומה רגיל / מחיר

בעל אריזה שאינה ממוחזרת 

מחיר

נסו לאתר מוצרים שארוזים באריזות שתוכלו להשתמש בהן שוב. איזה שימוש חוזר תעשו באריזות אלו?

______________________________________________________________________________________

האם המרכול מציע תיקים רב-פעמיים? ________________________________________________________



יום הניקיון הלאומי          חוברת למורה  - רקע והצעות לפעילויות

83

צריכה מקיימת
מטרה 2:

התלמידים יזהו את יכולתם 
האישית להשפיע באמצעות 
צריכה מקיימת ולהקטין את 

טביעת הרגל האקולוגית שלהם

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג 

לתקן את העולם
הקריאו לתלמידים סיפור:

היה היה מדען שחי כל העת בדאגה מתמדת בגלל בעיות העולם והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא העביר 

לילות כימים במעבדתו כדי למצוא תשובות לספקותיו. 

יום אחד פלש למעבדתו בנו בן השבע, נחוש לעזור לאביו בעבודתו. נרגז בגלל ההפרעה, ניסה המדען לגרום לילד 

ללכת למקום אחר. כשראה שבלתי אפשרי להוציאו משם, חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה ויסיח את 

דעתו. הוא תלש דף של מפת העולם מתוך חוברת, גזר אותו לעשרות חתיכות, נתן אותן לילד עם גליל נייר דבק 

ואמר לו: "אתה אוהב פזלים, נכון? אתן לך את העולם לתקן. הנה העולם כולו מפורק, נראה אם תוכל לתקן אותו. 

 תעשה את זה לבד, לבד".

עתה, חשב האב, ימים יחלפו עד שיצליח הילד להרכיב את המפה. 

 להפתעתו, חלפו רק שעות אחדות וכבר שמע את קול בנו קורא לו "אבא, סיימתי. הצלחתי להרכיב הכול".

תחילה לא האמין האב למשמע אוזניו: לא ייתכן שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מפה שמימיו לא ראה!!! 

 הוא הניח את רשימותיו וניגש אל בנו, בטוח שהוא עומד לראות עבודה מבולגנת... 

להפתעתו הייתה המפה מושלמת. כל חתיכה הייתה במקומה. 

איך ייתכן? 

איך עשה זאת?

  "אבל הרי לא ידעת איך העולם נראה", אמר המדען לבנו, "איך הצלחת?" 

"אבא", אמר הילד, "נכון שלא ידעתי איך העולם נראה, אבל כשתלשת את הדף מהחוברת, ראיתי שבצדו השני יש 

תמונה של אדם. כשנתת לי את העולם לתקן, ניסיתי, אבל לא הצלחתי. באותו רגע נזכרתי בתמונה של האדם 

בצד השני. הפכתי את כל החתיכות והתחלתי לתקן את האדם, הרי אני יודע איך אדם אמור להיות. 

כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי אותו וראיתי שהצלחתי לתקן את העולם... "
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שאלו את התלמידים לדעתם; האם אנחנו יכולים   ✽

לתקן את העולם? כיצד? 

בקשו מהם להעלות רעיונות לתרומה של כל ילד או   ✽

משפחה לצריכה מקיימת. 

רשמו כל רעיון על דף נפרד ותלו את הדפים ברחבי   ✽

הכיתה. 

בקשו מהתלמידים להסתובב בכיתה ולחתום את   ✽

שמם - התחייבות - על דף שבו מוצג רעיון שהם 

בטוחים שיוכלו ליישם. 

אספו את דפי החתימות ושמרו.   ✽

כדאי לבדוק עם התלמידים לאחר כחודש אם הם   ✽

מקיימים את התחייבותם. 

פעילויות לתלמידי כיתות ד-ו 

מעלימים עקבות
חלקו את התלמידים לצוותים של 5-6 משתתפים   ✽

וצאו למקום מכוסה אספלט. 

חלקו לתלמידים גירים צבעוניים.   ✽

כל קבוצה תתפוס שטח ובו תצייר עקבת כף   ✽

רגל אחת או שתיים לכל אחד מחברי הצוות )ע"י 

הקפתה בגיר(. בסך הכול יהיו לכל קבוצה כ-20 

עקבות. 

מטרת התלמידים למחוק טביעות כף רגל רבות ככל   ✽

האפשר. 

כדי שקבוצה תהיה זכאית למחוק טביעת רגל,   ✽

עליה לחשוב על רעיון מעשי להקטנת טביעת הרגל 

האקולוגית ברמה האישית או ברמת בית הספר. יש 

עדיפות לרעיונות של צריכה מקיימת המצמצמים 

פסולת. אם יש צורך, תנו כמה דוגמאות, למשל 

קניית מוצרים באריזות גדולות; שימוש בנייר 

ממוחזר; שימוש בספרי לימוד משומשים; שימוש 

חוזר במוצרים; מיחזור; שימוש בתיק רב-פעמי.

במקום לצייר עקבות בגיר, אפשר לחלק טביעות   ✽

כף רגל גזורות מנייר )כמובן, נייר בשימוש חוזר(.

הקצו לתלמידים 10 דקות שבהן יהיה עליהם לחשוב   ✽

על רעיונות רבים ככל האפשר ולרשום כל רעיון 

בתוך כף רגל מצוירת נפרדת. 

בתום הזמן שהוקצה עִברו עם כל התלמידים בין   ✽

השטחים של כל אחד מהצוותים. כל צוות יציג 

בקצרה את רעיונותיו. התמקדו ברעיונות המקוריים 

יותר. 

דונו בקצרה בשאלה אם הרעיון אכן יעזור בהקטנת   ✽

הטביעה והאם הוא מעשי. 

אשרו לצוות למחוק עקבות ובדקו מי הקבוצה   ✽

שמחקה את כל העקבות שלה. 
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צריכה מקיימת
מטרה 3:

התלמידים יפעלו להגברת 
מודעות הקהילה לצריכה מקיימת 

ולשינוי הרגלים

פעילויות לתלמידי כיתות א-ג, ד-ו
 

גם ילדים יכולים להשפיע
הקרינו את הקטע שבו הילדה סוזן סוזוקי מקנדה   ✽

נואמת לפני ועידת הסביבה באו"ם ב-1992 

)אז הייתה בת 12(:

 ✽http://www.youtube.com/watch?v=Erpo2nAcifs

שאלו את התלמידים

מה מעורר בהם הקטע הזה?  	•
מה לדעתם עשה הנאום למי שהקשיב לו ברחבי  	•

העולם? 

היום הילדה הזאת בת שלושים; הקטע צולם לפני  	•
18 שנה, לפני שהתלמידים נולדו האם משהו 

השתנה? מה השתנה לדעתם? אם דבר לא 

השתנה - מדוע?

האם הם רוצים להשפיע? כיצד?  	•
העלו רעיונות להרחבת מעגל ההשפעה.  ✽

עשר המלצות לצרכנות מקיימת
הציעו עם התלמידים המלצות לצרכנות מקיימת.

הכינו רשימה ארוכה של הצעותיהם, למשל:   ✽

קנייה באריזות גדולות 	•
קניית מוצרים רב-פעמיים 	•

העדפת מוצרים ניתנים למיחזור 	•
וכדומה. 

בקשו מהתלמידים לציין את ההמלצות שלדעתם הן   ✽

החשובות ביותר והישימות ביותר מן הרשימה. 

בחרו את עשר ההמלצות המקובלות על כל הכיתה   ✽

אפשר באמצעות דירוג מספרי של ההמלצות וסיכום  	•
חשבוני של 10 ההמלצות שקיבלו את הניקוד הגבוה 

ביותר; לחלופין חלקו לכל תלמיד 10 מדבקות 

ובקשו שישים מדבקה אחת או יותר ליד ההמלצות 

שהוא מעדיף. ספירת המדבקות תניב דירוג של 

ההמלצות. 

בקשו מהתלמידים לעצב כרזה ובה עשר ההמלצות.  	•
בקשו רשות מבעל המרכול או המכולת המקומיים  	•

לתלות את עשר ההמלצות בכניסה.

http://www.youtube.com/watch?v=Erpo2nAcifs
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צילום: גלי שפירקו זהבי
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צילום: עמיר בלבן
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צילום: אסף בן צור
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צילום: צביקה בורג
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צילום: גלי שפירקו זהבי
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צילום: ניסים אסבן
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צילום: דפנה גן
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חומרי רקע
ניקיון ברשות הרבים 

למה בעצם אנחנו מלכלכים?
גורמים אחדים לתופעה של לכלוך ברשות הרבים. 

אנחנו מלכלכים מסיבות שונות - “זה לא שלנו” )תופעה 

הידועה בשם “הטרגדיה של נחלת הכלל”(, רע לנו )קשר 

בין ניכור להזנחה(, לא אכפת לנו כי אין היכן להשליך 

פסולת )מחקר התנהגות(.

א. המשבר הסביבתי - “טרגדיה של נחלת 
הכלל” -  במאמרו “הטרגדיה של נחלת הכלל” 
)1968( טען גרט הרדין )Garrett Hardin ( כי מצב 

הסביבה טרגי בשל היותה נחלת הכלל: מה 

ששייך לכולם לא שייך בעצם לשום אדם, והוא 

הופך להפקר; לכל אחד הזכות לנצל את המשאב 

המשותף ככל שיחפוץ - זיהום, ניצול-יתר עד כדי 

גרימת משבר סביבתי בלתי נמנע.  

את הסביבה המשיל הרדין לשטח מרעה שאיכרים 

מגדלים בו פרות. אדמת המרעה היא נחלת הכלל, 

היא שייכת לכולם. רועה הפרות הרציונלי, לפי הרדין, 

שואף למקסם את רווחיו, ולכן ישאף להגדיל את 

עדר הפרות שלו ככל האפשר. החישוב פשוט: הרווח 

מגידול הפרה הוא הרווח הפרטי שלו. אולם בנזק 

לאדמת המרעה עקב רעיית-יתר יתחלק עם “כולם”, 

כל הרועים האחרים. כיוון שכל רועה יחשוב באותה 

דרך, אי-אפשר למנוע את האסון האקולוגי )דלדול 

המשאבים(. אם כן, חברה של בני אדם רציונליים 

ברמת הפרט תוביל בהכרח להתנהגות לא רציונלית 

ברמת החברה ולקריסה סביבתית.  

ההבחנה בין תועלת פרטית להפסד ציבורי היא חלק 

מחיי היום-יום שלנו. גם נהג הנוסע ברכב פרטי נהנה 

מן המהירות והנוחות )אם נתעלם מהפקקים, מצוקת 

החנייה וכו’(; באלו טמונה תועלתו הפרטית. העלויות 

הנוספות הכרוכות בנסיעותיו - כגון זיהום האוויר 

והרעש - הן כבר עלויות “חיצוניות”, ואתו יחד נושאים 

בהן כל תושבי העיר. לכן ימשיך נהג רציונלי לנסוע 

בעיר ברכבו הפרטי.

באותו אופן אפשר לראות את תופעת הלכלוך: 

אדם מרוויח נוחות נקודתית מהשלכת הפסולת 

ברשות הרבים )לא משקיע בזריקתה לפח או 

בנשיאתה לאורך מסלול טיול(, וכולם משלמים את 

המחיר האסתטי, הבריאותי ומחירים נוספים.

המשל של הרדין מסביר יפה גם התנהגות של 

מדינות במה שנהוג לכנות “נחלות כלל-גלובליות” 

)global commons( כגון האוויר והאוקיינוסים. בנחלות 

שכאלו נדרש שיתוף פעולה בין-לאומי כדי למנוע 

משבר סביבתי. לדוגמה, ממש כמו מגּדֵל הָּפרות 

הרציונלי סירב הנשיא בוש לחתום על פרוטוקול קיוטו 

לצמצום פליטת גזי החממה. בוש חשש שהאמנה 

תגרום לפגיעה באינטרסים המסחריים של ארה”ב 

ובכושר התחרות של חברות אמריקניות בזירה הבין-

לאומית. החשש מפגיעה בתחרותיות היה גדול יותר 

מהחשש מפגיעה אקלימית שבתוצאותיה הכול יישאו. 
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ב. הקשר בין ניכור חברתי ללכלוך והזנחה  
מחקרים מראים שיש קשר בין תחושות של ניכור 

לסביבה ובין מציאות של לכלוך והזנחה. כך למשל, 

החיים בעיר מאופיינים באנונימיות )אנשים מכירים 

פחות זה את זה בהשוואה לכפר( שמובילה לניכור 

ולחוסר אכפתיות. עקב כך נוצרים זיהום, צפיפות, 

רעש ולכלוך בבתים משותפים, ואלו פוגעים באיכות 

הסביבה. אנו מכירים אנשים רבים המקפידים על 

ניקיון ביתם פנימה אולם מזניחים את כל מה שמחוץ 

לביתם משום שהוא נחשב בעיניהם “לא שלהם”, 

ואין בעיניהם צורך שאדם ישמור על מה שאינו שייך 

לו וינקה אותו. יש המלכלכים בכוונה תחילה - ביטוי 

להתרסה, חוסר כבוד וניכור שהם חשים כלפי 

הסביבה.

ג. התייחסות הציבור ללכלוך
במחקר התנהגות באנגליה – 

במחקר מנו המשתתפים ארבע סיבות עיקריות 

ללכלוך: עצלות או אדישות, מחסור בפחים, פינוי 

פחים לא מספיק וכן חינוך לקוי. הם טענו שמניעת 

לכלוך אפשרית אם תהיה אכיפה ויוטלו קנסות, 

תשופר התשתית, כלומר יוצבו יותר פחים ויהיה 

פינוי תכוף יותר שלהם, ואם תהיה השקעה בחינוך 

הילדים.

לכלוך הוא בדרך כלל פעילות טבעית הנעשית 

בלי מחשבה ובאדישות וניתוק מהמציאות. מרבית 

המלכלכים מודים שהם מעדיפים סביבה נקייה. 

אנשים נוטים ללכלך אם אחרים עושים זאת, אם 

השטח כבר מלוכלך, אם ידוע שיש גורם שאחראי 

לשטח ומנקה אותו ואם אין די פחי אשפה. הם 

נמנעים מלעשות זאת אם רואים אותם או אם 

השטח כבר נקי ומטופח.

החוקרים מיינו את גישות האנשים שהשתתפו 

במחקר לחמישה טיפוסים עיקריים:

מתנהגים למופת - בדרך כלל הורים צעירים; 

מושפעים מהדרך שבה חונכו בעצמם; המניע שלהם 

הוא לשמש דוגמה לילדים; מאמינים בחינוך לשמירת 

הניקיון גם ברשות הרבים, אוהבים את מקום 

מגוריהם.

קפטן קרוס - בדרך כלל מבוגרים; משווים את 

המצב למצב בעבר; מאמינים באכיפה; מאשימים 

את הצעירים של היום שעושים מה שהם רוצים.

המאשימים - יש להם תחושה חזקה שהרשות 

צריכה לעשות יותר; מאשימים כל מיני גורמים: 

דוכני מזון מהיר שמספקים צורכי צעירים, יצרנים 

המשתמשים ביותר מדי עטיפות לצורך שיווק ועוד.

המצטדקים - לא חשוב כמה מתקנים יהיו, הם 

לא ימנעו מהם ללכלך; נכון בעיקר למעשנים ולבעלי 

כלבים; מצטדקים בטענה שהרבה אנשים עושים 

כמותם. 

החיים קצרים מדי - צעירים, אנשים שעובדים 

קשה, בעלי אורח חיים עמוס - אכפת להם אבל סדר 

היום שלהם חשוב להם יותר. הלכלוך וענייני איכות 

הסביבה הם סוגיות שוליות בחייהם; הם מלכלכים 

בלי לחשוב על השלכות מעשיהם.
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ְלמה גורם הלכלוך? 
ההשלכות הסביבתיות 

של פסולת ברשות רבים

מפגע אסתטי
כולנו נתקלים, למעשה על בסיס יום-יומי, במפגעים 

ובמטרדים מכל מיני סוגים; זה חלק מהחיים המודרניים, 

בעיקר במרחבים העירוניים. המצער הוא שכאשר 

מתרגלים למטרד אין מרגישים בו יותר. הוא כאילו נעלם 

ונמוג ונעשה מובן מאליו.

 

פסולת ברשות רבים היא דוגמה למטרד שהתרגלנו 

אליו. בשדות בור, בחורשות מבודדות, לאורך מסילות 

הברזל ובדרכי עפר, במסלולי טיול ובחורשות פיקניקים 

זרוקה פסולת שלא הושלכה למקום הנכון, אם מחוסר 

תשומת לב, חוסר אכפתיות או עצלות של משפחות 

ובודדים ואם בשל ניצול ציני של משאב השטחים 

הפתוחים וניסיון של קבלני בניין או קבלני פסולת לחסוך 

את עלות השלכת הפסולת במקום המיועד לה. 

המפגע האסתטי הוא חלק מהתייחסות תרבותית לנוף, 

לטבע ולשטח הפתוח. בתרבות המעריכה את יפי הטבע 

מחד גיסא ואת מכלול יצירות האדם מאידך גיסא יש 

גם הערכה, טיפוח ושמירה של ההיבטים האסתטיים. 

בתרבות מזלזלת ולא אכפתית, המפגע האסתטי אינו 

משפיע, אינו נוגע  לאנשים וגם אינו  גורם לעשייה 

אקטיבית ולקבלת אחריות למען שינוי המצב.

פגיעה בבעלי חיים
חיות הבר סקרניות מטבען, ולכן הן ניגשות לחפצים 

בשטח ובוחנות אותם. המגע עם פסולת המושלכת 

בשטח כגון שקיות ניילון, פחיות משקה וקופסאות 

שימורים, וכן פסולת צבאית, גורם לפגיעות רבות בקרב 

חיות הבר. בישראל צולמו חיות מדבר רבות שראשיהן 

תקועים בקופסאות שימורים - קיפודים, יעלים, צבאים. 

במקרים רבים הפגיעה מובילה למות החיות. 

שקיות שמושלכות בשטח מתעופפות ומתפזרות לכל 

עבר. בעלי חיים אוכלים אותן וקיבתם נסתמת. התופעה 

חריפה בעיקר אצל בעלי חיים ימיים. לצבים השקיות 

נראות כמדוזות, והם בולעים אותן בטעות. גם דולפינים 

ולווייתנים מתים בעקבות בליעת שקיות ניילון: בחוף 

הסקוטי נמצא לווייתן מת; בניתוח נמצאו בגופו 800 

ק”ג שקיות פלסטיק. במערכת העיכול של צב-גלדי 

נמצאו 57 ק”ג שקיות פלסטיק. בסקר שנמשך שבועות 

ספורים נמצאו בחופי אירופה כ-200 חיות מתות: 

דולפינים, לווייתנים, צבים וכן מאות עופות ים מכל 

המינים - כולם מתו בעקבות בליעת שקיות פלסטיק 

או חנק שגרמו השקיות. 

פגיעה בבריאותינו
סילוק פסולת בלי טיפול נכון בה גורם לפירוק הפסולת 

לגורמיה ולזיהום: כימיקלים ורעלים מחלחלים עם מי 

הגשמים לתוך האדמה ומזהמים את מאגרי המים 

המועטים של מדינת ישראל, מאגרים המשמשים 

לשתייה. 

סוללות למשל מכילות חומרים מסוכנים, בעיקר מתכות 

כבדות: כספית, ניקל, קדמיום, עופרת, אבץ, מנגן, 

ליתיום ואחרות. החומרים הרעילים משתחררים מתוך 

הסוללה ונשטפים עם הגשמים אל האדמה ועלולים 

לחלחל אל מי התהום. את המתכות הכבדות אי-אפשר 

לנקות ממי התהום, והן מוסיפות להפיץ זיהום זמן 

רב לאחר שהשתחררו ולגרום לסגירת בארות מחשש 

שיגרמו לסרטן.
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מים בנחלים, נהרות, אגמים וימים מסיעים חלקיקי 

פלסטיק זעירים, תוצאת התפרקותה של פסולת 

הפלסטיק. החלקיקים זעירים כל כך עד שאינם ניתנים 

לזיהוי גם בהגדלה פשוטה, ולכן הם מכונים “מיקרו-

פלסטיק”. פני השטח שלהם גדולים ומהווים משטח 

ספיחה מצוין לרעלים מהסביבה. הספיחה המתמשכת 

מעלה את ריכוזי הרעלים על-גבי המיקרו-פלסטיק, 

וכל גרגר זעיר הופך לטיפת רעל מרוכז. במחקר ימי 

התגלה שתולעים המתקיימות מפסולת בקרקעית הים 

הראו עלייה של 80% בריכוזי הרעלים בגופן בעקבות 

המיקרו-פלסטיק בסביבה. תולעים אלו מהוות את בסיס 

שרשרת המזון: כל מי שיאכל את התולעים יעלה את 

ריכוז הרעלים, וכן הלאה… כלומר המיקרו-פלסטיק הוא 

גורם לריכוז רעלים ולהעברתם במעלה שרשרת המזון. 

ובמילים אחרות - פלסטיק הורג.

הפלסטיק ה”ידידותי לסביבה”, פלסטיק שלכאורה 

מתכלה במהירות, בעצם אינו מתפרק אלא מתפורר. 

ההבדל משמעותי ביותר, שכן גם חומר שמתפורר 

מותיר בטבע רסיסי פלסטיק למשך מאות שנים. 

לכלוך ברשות הרבים 
דרכי התמודדות בישראל

בעיית הלכלוך בישראל ידועה וניכרת בכל מקום - 

ברחובות הערים, בשטחים הפתוחים העירוניים ובאלו 

שמחוץ לעיר, בפארקים ובחורשות, בחופי הים ובכינרת. 

מה אנו עושים כדי להתמודד עם התופעה? 

א. מבצעי ניקיון 
ימי ניקיון נערכים זה שנים, בהשתתפות ילדים, בני 

נוער ומבוגרים. הם תורמים להגברת המודעות לעניין 

הניקיון באזורי הטבע והנוף, אולם תרומתם לפתרון 

בעיית הניקיון מועטה ביותר. גם האתרים שנעשים 

בהם מבצעי ניקיון מתלכלכים שוב בתוך זמן קצר. 

מסיבה זו, החברה להגנת הטבע מעדיפה תכניות 

ניקוי מתמשכות ובעקבותיהן פעולות טיפוח, נטיעה 

והסדרה שימנעו השלכה נוספת של פסולת.

יום הניקיון הבין-לאומי / יום הניקיון הלאומי - בכל 

שנה מציינים בחודש אוקטובר את יום הניקיון הבין-

לאומי בהובלת קק”ל. החל ב-2010 הנהיג המשרד 

להגנת הסביבה את יום הניקיון הלאומי בחודש 

מארס.  

ב. נאמני ניקיון   
מתנדבים )מעל גיל 16(, אשר הוסמכו על ידי 

המשרד להגנת הסביבה, משמשים “עיניים” נוספות

לגורמי אכיפה בשטח ורשאים לרשום דוחות עבֵרה

על-פי חוק שמירת הניקיון, בגין השלכת פסולת

מרכב, השלכת פסולת בניין, השלכת פסולת נוזלית 

ועוד. גובה הקנסות מ 250 ₪ - עד 8,000 ₪. 

הכסף המתקבל מהקנסות מועבר אל "הקרן 

לשמירת הניקיון".

משנת 2000 הצטרפו למערך נאמני הניקיון 

כ-21,000 מתנדבים, כ-7,000 מהם הם נאמנים 

פעילים )שרשמו לפחות דו"ח אחד(. 

מדי שנה מוסמכים כ-2,000 נאמנים. 

החל משנת 2010 ניתן לדווח באמצעות אתר 

האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה וכן באמצעות 

ה-"ניקיון-פון"- דיווח מיידי בשיחת טלפון חינם. 

אפשר להירשם למערך באמצעות טופס מקוון או 

בטלפון 02-6495812/6/5. מידע נוסף תוכלו למצוא 

באתר המשרד להגנת הסביבה.

ג. קמפיינים תקשורתיים 
המשרד להגנת הסביבה יצא בשנות התשעים 

בשלושה מסעות פרסום תקשורתיים-הסברתיים 

במטרה לגרום לשינוי התנהגותי של הציבור בתחום 

הניקיון: “הולכים על ארץ נקייה” )1990( - מיקוד 

בניקיון של אזורי הטבע והנוף, חיבור בין האהבה 

לנופים ובין הניקיון; “ניקיון זה אופי” )1993( - 

במסגרת שנת איכות הסביבה, כלל גם מבצעי 

ניקיון, נועד לגעת באופי של מי שמלכלך; “זבל מי 

שמלכלך” )1996( - מסר אגרסיבי כלפי מי שמלכלך. 

לאלה חברה גם העלאה של ממש בקנסות על 
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השלכת פסולת. בשלב השני, שנה לאחר מכן, ביקש 

המשרד להדגיש את השינוי, את התוצאה - “השתנינו 

והפסקנו ללכלך”. מידע נוסף באתר המשרד להגנת 

הסביבה. 

בשנים האחרונות יצא המשרד בקמפיין נוסף 

“הולכים על נקי, זו הארץ שלנו”. במחקר מקדים 

נמצא כי בארץ ניקיון אינו נחשב עניין מרכזי. 

הישראלי בטוח שהוא ומשפחתו אינם מלכלכים 

בניגוד לכל השאר: “הישראלי מלכלך, אני לא!”. עוד 

נמצא כי הסיבות המרכזיות לאי-שמירה על ניקיון 

לפי סדר חשיבות הן חינוך ותרבות, אדישות ועצלנות. 

בקרב צעירים בולטות במיוחד האדישות והעצלנות.  

בקמפיין זה הוחלט שלא לחשוף לפני הציבור 

את בעיית הלכלוך, אלא להפך, דווקא את הטבע 

הנקי בהתגלמותו. המחשת המכוער נעשתה על-

ידי הבלטת היפה. המלל שנלווה לתשדירים הוא 

“בתשדיר הזה לא תשמעו מילה על לכלוך בחיק 

הטבע. נדבר רק על טבע ארץ ישראלי, קסום ונקי”. 

הקמפיין הראשון בסדרה נגע בסוגיית ניקיון החופים. 

הגל השני טיפל בניקיון הפארקים, שמורות הטבע, 

היערות והשטחים הפתוחים ועסק בהסברה ובהנעה 

לפעולה: כאשר יוצאים לבלות בטבע אוספים אחרינו 

את הזבל. 

מסעות הפרסום וההסברה של המשרד להגנת 

הסביבה הביאו תוצאות מוגבלות, למרות ההשקעה 

הכספית הגדולה בהם. הם נמשכו זמן קצר בלבד.

המסקנות הן שהפנייה לציבור במטרה לגרום לשינוי 

עמדות והתנהגויות לא בהכרח תורמת לשיפור ממשי 

ברמת הניקיון ברשות הרבים. הסיבות לכך הן שאת 

רוב הפסולת משליך רק חלק קטן מהציבור; את 

הפסולת ה”גושית” משליכים בעיקר קבלנים, ולא 

הציבור הרחב; אין טיפול של הרשויות - לא בלכלוך 

ולא במלכלכים; ו”במקומות מלוכלכים מלכלכים יותר”.

ד. פעילויות חינוכיות-ציבוריות  
החברה להגנת הטבע מאמינה ביעילותו של חינוך 

מתמשך. עשרות קבוצות של תלמידים ושותפים 

בקהילה פועלות במסגרת החינוך הסביבתי לאימוץ 

וטיפוח של אתרים בסביבתן הקרובה, ובתוך כך - 

להעלאת המודעות לניקיון ולשמירה עליו. במסגרת 

התכנית “יופי של ישראל - עושים ביחד ארץ נקייה” 

במימון הקרנות שוסטרמן ופראט והמשרד להגנת 

הסביבה, יצאו תלמידים רבים, בני נוער ומתנדבים 

מכל רחבי הארץ לפעילויות אימוץ מתמשכות 

באתרים בסביבתם הקרובה. מידע נרחב תוכלו 

http://www.teva.org.il/yofi למצוא בקישור

צילום: יראון גבאי, רשות הטבע והגנים, מבצע ניקוי חוף קיסריה

http://www.teva.org.il/yofi
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תכנית חוף נקי ומדד חוף נקי 
מדד חוף נקי הוא כלי המשמש להערכה של מידת 

הניקיון בחוף הים. המדד יכול לשמש תלמידים וסוקרים 

לבחינת הניקיון גם בשטחים פתוחים שאינם חופים.

המדד הוא תולדה של תכנית חוף נקי מטעם המשרד 

להגנת הסביבה שנחנכה רשמית ביוני 2005 כדי לשפר 

את מצב החופים הפתוחים שהוזנחו ונגדשו פסולת.

החופים הבלתי מוכרזים נתונים לאחריותן של הרשויות 

המקומיות, אולם אלו לא תמיד דואגות לניקיונם. כשליש 

מהפסולת המזהמת את חופי ישראל מקורה בים, שני 

השלישים הנותרים הם “תרומתו” של הציבור. 

ייחודה של התכנית בפתרונות מגוונים שייצרו שינוי 

ארוך-טווח בחופי הים התיכון ובמפרץ אילת, בייחוד 

בחופים הבלתי מוכרזים. המדד להצלחת התכנית הוא 

שמירה על ניקיון החופים לאורך זמן ולא הצלחתם 

של מבצעי ניקיון חד-פעמיים. שמירת הניקיון בחופים 

לאורך זמן תושג על-ידי יצירת שינוי מהותי במודעות 

הציבור לניקיון בחוף הים. לשם כך התכנית משלבת 

את הרכיבים החיוניים ליצירת שינוי, כגון פעולות ניקוי 

אינטנסיביות של הרשויות המקומיות, פעולות נגד 

מזהמים בחופים, חינוך בבתי הספר והסברה לציבור 

הרחב. 

רמת הניקיון של החופים נבדקת בקביעות על-פי “מדד 

החוף הנקי” )להלן(. תוצאות הבדיקה משמשות את 

“צוות החוף הנקי” לפעולות אכיפה על רשויות שחופיהן 

אינם נקיים. החל בשנת 2008 המימון לתכנית מגיע 

מהקרן לשמירת הניקיון והקרן למניעת זיהום ים. 

מטרת המדד ליצור פרמטר אובייקטיבי ובר-מדידה 

להערכת מידת הניקיון של החוף בלי שלמודד תהיה 

השפעה על התוצאות, כדי לאפשר הערכה אחידה 

של כל חופי הארץ. תוצאות המדד העדכני מתפרסמות 

באתר המשרד ומוצגות גם במפה אינטראקטיבית. 

מדד הבסיס להערכת מצב הניקיון בחופים הוא מיוני 

2005, תחילת התכנית. בהמשך נמדדו אחוזי הפחתת 

הפסולת ביחס לנקודת ההתחלה בכל קטע חוף נתון.

נקבע שהצלחת התכנית תהיה חוף ים “נקי” או “נקי 

מאוד”, לפי מדד הניקיון, 80% מהזמן. 

כיצד משתמשים במדד?
המדד מתבסס על מספר פרטי הפלסטיק מגודל של 

פקק בקבוק ומעלה ביחידת שטח. מסקרים בשטח 

עולה כי הרכיב העיקרי של פסולת בחוף הוא פלסטיק 

- לפחות 80% מסך כל הפסולת. לפיכך נקבע כי 

הפלסטיק ישמש סמן למידת הניקיון של החוף. 

בתהליך הדיגום הולכים הסוקרים לאורך החוף וסופרים 

את פרטי הפלסטיק הפזורים ברצועת חוף ברוחב קבוע 

מקו המים ועד קו הצמחייה, הדיונה, המצוק או מכשול 

אחר. כיוון שהפסולת אינה מפוזרת באחידות ייבחרו 

כמה נקודות דיגום אקראיות. 

)על-פי אתר המשרד להגנת הסביבה(

מידע נוסף: 
✽  “חוף נקי” באתר המשרד להגנת הסביבה
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פסולת –  הפרדה ומיחזור 
פסולת בישראל

כמה פסולת? 
סקר פסולת ארצי נעשה פעם בעשר שנים. הסקר 

האחרון נעשה ב-2005. הנתונים בפרק זה לקוחים 

מתוצאות סקר זה.

 

מדי שנה בשנה מיוצרים בישראל קרוב ל-5 מיליון טונות 

פסולת עירונית מוצקה, ובה פסולת ביתית, גזם ופסולת 

מסחרית ותעשייתית קלה וכן 7.5 מיליון טון פסולת 

בניין; 300,000 טון פסולת חומרים מסוכנים; וכמות 

גדולה של פסולת חקלאית ותעשייתית למיניה שאין 

נתונים מדויקים בעניינה.

קצב גידול הפסולת 
האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב של 2% בשנה, אך 

בעקבות העלייה באיכות החיים ושינויים בהרגלי הצריכה 

שמובילים בין השאר לשימוש באריזות מרובות, קצב 

גידול הפסולת עומד על 5% בשנה. עקב כך שטחי 

ההטמנה מתרחבים על חשבון המשאב היקר של 

שטחים פתוחים. 

שיעור המיחזור 
בשנת 2007 מוחזרו רק 22% מהפסולת בישראל 

לעומת 36% בארצות הברית ויותר מ-40% באירופה. 

כמות פסולת לנפש 
כל אדם בישראל מייצר בממוצע 1.7 ק”ג פסולת ביום, 

כ-620 ק”ג בשנה. שיאנית ייצור הפסולת לשנת 2004 

היא סביון - 4.59 ק”ג פסולת לאדם ביום. לשם השוואה, 

בירושלים עומד ייצור הפסולת לנפש ביום על 1.26 ק”ג. 

 

הרכב הפסולת – נפח   
פלסטיק מהווה 46% מנפח הפסולת בפח האשפה 

הישראלי. אחריו באה פסולת נייר - 15% וקרטון - 

13%. מבחינת משקל - החומר האורגני מהווה 40% 

ממשקל הפסולת; אחריו הנייר - 17%; ואחריהם 

הפלסטיק - 13%.



יום הניקיון הלאומי          חוברת למורה  - רקע והצעות לפעילויות

105

דרכים לטיפול בפסולת 

אחת הדרכים לטיפול בפסולת היא הטמנתה בבור 

שתחתיתו אטומה. הנוזלים והגזים הנוצרים בזמן 

ההטמנה ואחריה, מנוקזים החוצה כדי להפחית את 

הנזקים לסביבה.

יתרונות 
אין פגיעה במי תהום ולא ניצתות שרפות. הפגיעה 

בבעלי חיים מזערית, הזבל אינו מפריע 

מבחינה ויזואלית, ולאחר שהמטמנה מתמלאת, אפשר 

לנצל את השטח שמעליה )למשל לפארק(. 

חסרונות  
שיטת ההטמנה צורכת שטח רב; עלות שיקום השטח 

עם סיום ההטמנה גבוהה מאוד )עד 50% מעלות 

ההטמנה עצמה(; שימושי השטח בגמר ההטמנה 

מוגבלים מאוד; האתרים המתאימים להטמנה מעטים 

מאוד )צריכים להיות מרוחקים מיישובים אך עם זאת 

נגישים ושלא יפגעו בנוף(.

80% מהפסולת שלנו מגיעה כיום למטמנות. מדינות 

מערביות אחרות )גרמניה למשל( מטמינות 70%-30% 

מהפסולת. המטמנות בישראל אינן מבוטחות כנגד 

סיכונים, וכך האחריות למחדלים כגון חלחול חומרים 

מסוכנים למי תהום אינה מוטלת על שום גוף.

ובעיקר: 
בפתרון זה אנו מבזבזים הרבה חומר יקר - “הזבל”; 

למעשה אפשר היה להשתמש בו שוב בתור חומר גלם 

לייצור מוצרים חדשים, אבל אם כבר זרקנו אותו לפח 

הרגיל, יעבור למזבלה וצריך יהיה לייצרו מחדש, תהליך 

שכרוך בזיהום נוסף. 

מה אני יכול לעשות כדי להשפיע? 
הטיפול היעיל בפסולת מתחיל בכל אחד מאתנו ומשלב 

בין כל דרכי הטיפול )הפחתה, שימוש חוזר, מיחזור, 

הטמנה(. כל אדם יכול להיות שותף בהפחתת כמות 

הפסולת המופנית למטמנות ולנקוט צעדים אחדים - 

“חמש ה-R”, ובעברית - “חמש ה-ל” - “לה-לה-לה” 

)להפחית, להשתמש שוב, לתקן, למחזר, לסרב(:

Reduce .1 – להפחית – הפחתה במקור: 
פתרון זה הוא הבסיס לצמצום כמויות הפסולת שלנו. 

מהותו היא הקטנת כמות החומר שאנו משתמשים 

בה, עוד לפני הפיכתה לפסולת. למשל:

    ✽  קנו רק מה שצריך - עדיף ללכת עוד פעם 

למכולת כאשר מוצר נגמר מאשר לזרוק כמויות 

גדולות של מזון שהתקלקל; אם נקנה רק מה 

שצריך נחסוך גם בכמות הפסולת וגם בכסף. 

קנו מוצרים באריזות חיסכון - מוצרים שאינם 

מתקלקלים מומלץ לקנות באריזות גדולות, כך  
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אפשר לצמצם את כמות האריזה המושלכת 

לפח. 

    ✽  קנו מוצרים בשקיות ואריזות מילוי - הימנעו 

מלהשקיע בכל רכישה בקניית אריזה קשיחה 

וגמלונית. למשל, מומלץ לקנות חלב בשקיות 

ולא בקרטונים, משום שהן תופסות הרבה פחות 

מקום בפח האשפה ובמטמנה. כך אפשר לחסוך 

גם בכסף וגם בכמות הפסולת המיוצרת.

   ✽  קנו מוצרים ארוזים בכמה שפחות אריזות - 

לאריזות תפקיד חשוב בהגנה על המוצרים שהן 

מכילות, אך לעתים קרובות גודל האריזה אינו 

מוצדק. אריזותיהם של רבים מהמוצרים שאנו 

קונים מושלכות לפח מיד עם פתיחת המוצר. 

הקפידו לקנות מוצרים שאריזתם מינימלית. 

חברות מייצרות אריזות מהודרות לצורכי שיווק 

ופרסום. כדאי לנסות להשפיע על חברות השיווק 

לצמצם מאוד את כמות האריזות.

   ✽  קנו סוללות נטענות - סוללות מכילות חומרים 

רעילים שהתפרקותם גורמת לנזק רב לסביבה. 

סוללות רב-פעמיות מקטינות את כמות הפסולת 

ומונעות זיהום.

   ✽  בזמן קניות, במקום להשתמש בשקית לכל מוצר, 

אפשר לצמצם את כמות השקיות; מומלץ אפילו 

יותר להשתמש בשקיות בד רב-פעמיות או בתיק 

גדול. 

Reuse .2 – להשתמש שוב – שימוש חוזר: 
החברה המערבית דוגלת בשיטת “השתמש וזרוק”. 

כל דבר הוא חד-פעמי, תמיד אפשר לקנות עוד...

מוצר המשמש אותנו חצי שעה ימשיך להתקיים 

מאות שנים לאחר מכן, הרבה אחרינו…

כדי להפחית את כמויות הפסולת שאנו מייצרים 

עלינו לשוב לשיטת השימוש הרב-פעמי. אם 

מקפידים שלא לבזבז מים בשטיפת כלים אין בשיטה 

זו כדי להעמיס פסולת על המערכת. למשל:

    ✽  השתמשו שימוש חוזר ביתי - צנצנות זכוכית, 

מתכת ופלסטיק הן כלי אחסון מצוינים שיש 

בהם מגע אישי; עטרו את הצנצנות )למשל 

בצבעי זכוכית( וסגרו בפקק.

   ✽  שימוש חוזר בבקבוקי שתייה ובשקיות פלסטיק 

)שמרו שקיות מקנייה קודמת וזכרו לקחתן 

אתכם לקנייה הבאה.(

   ✽  לכל דף שני צדדים - השתמשו שימוש חוזר 

בדפי הנייר. את הדפים המשומשים אפשר לגרוס 

ולהוסיף לקומפוסט או ליצור מהם יצירות עיסת 

נייר.

   ✽  שימוש בכלים רב-פעמיים ולא בכלים חד-פעמיים

   ✽  היו יצירתיים - השתמשו בחומרים מהבית כדי 

לארוז מתנות בדרכים מקוריות. 

   ✽  היו טובים אל הצמחים שלכם - הפכו את 

הפסולת ה”רטובה” לקומפוסט. קומפוסט הוא 

“מזון צמחים”. מכינים אותו מחומר אורגני 

במתקן פשוט שמציבים בגינה. לא צריך גינה 

פרטית לשם כך. אפשר להציב מתקן קומפוסט 

בחצר הבית המשותף ולגייס את כל השכנים.

Repair .3 - לתקן: 
הימנעו מהפיכת מוצר לפסולת - לא “הכול לסל 

וחסל”. כדאי לתקן קרעים בבדים, לתקן מכשירים 

שנדמה כי התקלקלו, ללמוד מלאכות בסיסיות של 

תיקון ושיפוץ - יש בכך הנאה רבה יותר מרק להיות 

תלוי בבעלי מקצוע. חשוב כמובן לשים לב שקונים 

מוצר איכותי ולא כזה המכוון מראש לשימוש קצר-

מועד.
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Recycle .4 – למחזר: 
מכל החלופות, המיחזור הוא פתרון מהיר ויעיל 

להפחתה של ממש בכמויות הפסולת המוטמנת. 

בשיטת המיחזור אנו הופכים מוצר קיים בחזרה 

לחומר הגולמי שממנו נוצר ויוצרים מוצר אחר. 

כך למשל כדורי ים וספסלי רחוב מיוצרים 

מהפלסטיק של בקבוקי שתייה שזרקנו לכלובי 

המיחזור. במצב האידאלי, מוצר שסיימנו את השימוש 

בו יוכל לחזור אל היצרן - והוא ידע טוב מכולם 

כיצד לטפל בכל רכיביו ולמחזר אותם. במדינות 

מתקדמות בעולם כבר נהוג כך; למשל יצרנית יפנית 

של כיסאות מחשב מקבלת עליה אחריות למוצר גם 

בגמר השימוש בו. בארצות מסוימות במזרח אדם 

המניח טלוויזיה או מסך מחשב משומשים ברחוב 

מבלי לתאם זאת עם הרשויות ייקנס בסכום גבוה, 

כיוון שמכשירים אלו מכילים חומרים מסוכנים וגורם 

מיוחד הוא שצריך לאסוף את החומר ולטפל בו.

    ✽  החזירו למרכולים מכלי שתייה ריקים שחל 

עליהם חוק הפיקדון.

    ✽  אספו נייר משומש והקפידו להשליכו למכלי 

איסוף נייר.

    ✽  העדיפו מוצרים ממוחזרים - חפשו את סימן 

המיחזור )למשל על-גבי מחברות(. 

    ✽  העדיפו מוצרים שניתנים למיחזור - חפשו את 

הסימן “ניתן למיחזור” )משולש משלושה חצים( 

על האריזה.

Refuse .5 - לסרב: 
יש האומרים שזהו העיקרון הראשון במעגל צמצום 

הפסולת. הכוונה היא לסירוב לצרוך. אנו חיים בחברה 

צרכנית, אדם במדינה מפותחת קונה לא לפי צרכיו, 

אלא לפי האופנה, התרבות, יחס החברה וכדומה.

אימוץ דרך חיים של קנייה על-פי צרכינו האִמתיים 

יגרום להפחתה בייצור ולהפחתה בכמויות הפסולת 

שלנו.

 

מידע נוסף:
✽  אתר המשרד להגנת הסביבה << 

נושאים סביבתיים << פסולת מוצקה

✽  אדם טבע ודין 

/http://www.adamteva.org.il

✽  פסולת - אתר סבבה, המשרד להגנת הסביבה

/http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool

http://www.adamteva.org.il/
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/
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צמצום הצריכה

תרבות הצריכה 
תרבות הצריכה היא תופעה חברתית וכלכלית המעודדת 

שימוש בנתח הגון ממשאבי כדור הארץ מבלי להתחשב 

בתוצאות. היא מציעה סולם ערכים שלפיו אדם נמדד 

על-פי רכושו ולא על-פי מעשיו או רעיונותיו. לתרבות זו 

שמות רבים ובהם “אמריקניזציה”, “חומרנות”, “תרבות 

הפרסומות” ו”תרבות הרייטינג”.

לפי תרבות הצריכה אפשר למלא צרכים רוחניים )חום, 

שייכות, אהבה, משמעות לחיים( במוצרים חומריים. 

הכלי הוא הפרסומת, וזירת הפעולה היא כמעט כל 

מקום - טלוויזיה, רדיו, עיתונות, לוחות ענק ברחובות, 

קולנוע ואינטרנט. בכל סוגי הפרסומות חוזר המסר: 

“קנו עוד ותהיו מאושרים יותר”. 

לתרבות הצריכה השפעות רבות: מחסור בזמן, הרס 

המשפחה, חומרנות בגיל צעיר, שינוי ערכים, מצוקה 

כספית, הרס חברתי )חלוקה לא צודקת של משאבים, 

מרירות ותסכול, הגדלת הניכור החברתי(, הרס סביבתי 

)דלדול משאבי העולם, ייצור מוגבר של פסולת( ועוד.

יש בעולם גופים וארגונים הפועלים להגברת המודעות 

להיותנו חברה שתרבות הצריכה בראש מעייניה. גופים 

אלו ארגנו למשל “יום ללא קניות”, אירוע המצוין בכל 

שנה בסוף נובמבר - מחאה נגד תרבות הצריכה 

המתבטאת בהימנעות מקנייה למשך יום אחד. בארצות 

הברית מקיימים את האירוע ביום שישי השחור, הוא 

יום השישי הראשון שאחרי חג ההודיה ולפני חג המולד, 

תקופת הקניות העמוסה של השנה.

מידע נוסף:
✽ חוברת בנושא תרבות הצריכה באתר אקוויקי - 

http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%

9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A

9%D7%99

✽ קזין, א’, תרבות הצריכה או תרבות הזבל, “מסע 

אחר” גיליון 177 באתר מסע אחר << כתבות 

✽ קזין, א’, )2004( במרחק הליכה, חיבור על תרבות 

הצריכה, הוצאת בבל 

פרסומות
פרסומות הן כלי ליצירת קשר עם קהל יעד באמצעות 

תקשורת המונים. תהליך הפרסום הוא פעולת תקשורת 

מתוכננת המיועדת להעביר מסר אחד או כמה מסרים 

מצומצמים לקהלי מטרה רחבים באמצעות ערוצי 

התקשורת המסחריים - עיתונות כתובה, רדיו, טלוויזיה, 

שלטי חוצות, אינטרנט ועוד. מטרותיו העיקריות של 

הפרסום הן יידוע, שכנוע, אזכור, חיזוק עמדות והנעה 

לפעולה.

יש הטוענים כי מטרת הפרסום כיום היא יצירת ביקוש 

מלאכותי למוצרים המביאים את ההכנסות לתאגיד. לפי 

טענה זו התאגיד הוא המפיץ את הפרסומות בהתעלם 

מיכולת הצרכנים לעמוד בעלותם של מוצריו. לעתים 

קרובות נטען שאנשים אינם זקוקים למוצר כלל ובכל 

זאת רוכשים אותו רק בגלל לחץ חברתי באמצעי 

התקשורת.

פרסומות רבות פועלות בצורה של התניה. יש בהן 

שימוש במסרים היוצרים גירויים חיוביים כגון מסרים 

מיניים, משפחתיים ודומיהם.

http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
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איך זה פועל?  
בשלב ראשון הפרסומאים מציפים אותנו בדימויים 

של אנשים מושכים המקושרים למוצר כלשהו, 

למשל מכונית, סיגריות או קפה. המשיכה היא הגירוי 

הרפלקסיבי במקרה זה, והמוצר הוא הגירוי הניטרלי 

יותר )ובהיותו ניטרלי הוא זקוק לפרסום(. חושפים אותנו 

לפרסומת שוב ושוב כדי ליצור התניה )בהתאם למנגנון 

הלמידה העצבי שבו למידה מתרחשת עקב גירוי חוזר(. 

בשלב השני, לאחר שלב ההתניה, אנו מקשרים 

אינסטינקטיבית - גם בלי הימצאות הגירוי הרפלקסיבי 

- בין התחושה שנבעה מהגירוי הרפלקסיבי לבין הגירוי 

הניטרלי יותר. כלומר, בדוגמה שניתנה, אנו מקשרים 

קשר בלתי מודע בין קפה לבין “אווירה רומנטית”. עתה 

מספיקה נוכחות המוצר עצמו או פרסום בחשיפה 

קטנה כדי לשמור על קיום ההתניה. 

מפרסמים משתמשים בסוגים שונים של גירויים: 

חמימות, ביתיות, שייכות, אגרסיביות, שחרור עקב 

צחוק וכד’. 

למוצרים שונים מתאימים גירויים רפלקסיביים שונים, 

בהתאם למפה הקוגניטיבית במוח. יש שיטות של 

פסיכולוגיה שיווקית המנסות למפות את המפה 

הקוגניטיבית של צרכנים כדי להגביר את הקישור החזק 

ביותר למוצר. לדוגמה, מכונית מקושרת לרעיונות של 

חופש ושל שחרור, כוח או מעמד )סטטוס( חברתי, 

ולעומת זאת גבינת קוטג’ מקושרת יותר לחמימות 

ביתית או שייכות משפחתית. מעבר למוצר עצמו, בכל 

מיני מותגים הפונים לכל מיני קהלים יש ניסיון להדגיש  

תכונות מסוימות של המוצרים ועל-ידי-כך לקשור את 

המותג לתכונות אופי או לגירויים רפלקסיביים שונים. 

כך, מותג אחד של ביגוד ידגיש ספורטיביות ונוחות, ואילו 

אחר ידגיש אגרסיביות או חופש או את הגירוי העקיף 

הכרוך בסטטוס חברתי גבוה.

מסרים מרכזיים בפרסומות:
אתה לא בסדר כפי שאתה, אתה צריך להשתנות 

)ומוצרים הם הישועה שלך(. 

אתה צריך להתחרות עם אנשים אחרים על תשומת 

לב והצלחה. 

המראה החיצוני שלך ומה שאתה לובש או קונה הם 

עדות למי שאתה. 

מדע, טכנולוגיה וצריכת מוצרים הם הדרך היחידה 

קדימה.

מידע נוסף:
✽  תרבות הצריכה באתר אקוויקי 

http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7

%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7

%A9%D7%99

✽  הנחיות בנוגע לפרסומות המכוונות לקטינים 

ולפרסום במוסדות חינוך מאתר משרד התעשייה 

המסחר והתעסוקה << אגפים << צרכנות וסחר 

פנים << פרסומים

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/35C49ACC-

2FA9-41EA-BEB9-CD33CB23DB7F.htm

http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
http://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/35C49ACC-2FA9-41EA-BEB9-CD33CB23DB7F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/35C49ACC-2FA9-41EA-BEB9-CD33CB23DB7F.htm
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צריכה מקיימת

גישה של צרכנות מקיימת משקפת את ההפך הגמור 

מתרבות הצריכה: צריכה לפי צורך ולא לפי רצון; ריסון 

הרגלי קנייה; העדפת מוצרים שבקנייתם יש משום 

התחשבות בסביבה;

דוגמאות: קניית תוצרת מקומית, קניית אריזות מילוי 

והעדפת אריזות גדולות, קניית מוצרים בעלי תו ירוק 

ידידותי לסביבה, העדפת מוצרים חוסכי אנרגייה, קניית 

מוצרים עשויים חומר ממוחזר או ניתנים למיחזור ועוד.

מידע נוסף:
✽ מאמרים ופעילויות באתר המשרד להגנת הסביבה << 

נושאים סביבתיים << חינוך סביבתי

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankP

age&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDisp

Who=green_consumption_2009&enZone=green_

consumption_2009

✽  יהב, י’, איכות הסביבה: צרכנות ירוקה, 24.04.03, 

מאמר מתוך ynet << צרכנות

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2579253,00.html

✽  לויתן, א’, )2005( ימים ירוקים - מדריך לסביבה 

ישראלית, פרדס הוצאה לאור 

סמלים ירוקים
לצרכן יכולת השפעה על הסביבה על-ידי אימוץ הרגלים 

של צרכנות ירוקה. כחלק מהרגלים אלו רצוי להעדיף 

מוצרים בעלי תו ירוק. 

המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים הישראלי 

מעניקים את התו הירוק במשותף למוצרים או שירותים 

אשר באחד או יותר מהשלבים במחזור חייהם הם בעלי 

השפעה פחותה על הסביבה מהשפעתם של מוצרים 

דומים אחרים אך יעילותם אינה פחותה.

במינהלת התו הירוק חברים נציגי המשרד להגנת 

הסביבה, מכון התקנים הישראלי, משרד התמ”ת 

)תעשייה, מסחר ותעסוקה(, ארגונים ירוקים, נציגים 

מהתעשייה, נציגי הצרכנים וכן לשכות המסחר. 

המינהלת דנה בבקשות לקבלת היתר לסמן מוצר 

ב”תו ירוק”. 

“תו ירוק” למוצר מעניק יתרונות סביבתיים, שיווקיים 

ותדמיתיים כאחד. היתרונות הסביבתיים ברורים, שכן 

התו מוענק על בסיס פגיעה פחותה בסביבה באחד או 

יותר משלבי מחזור חיי המוצר. נוסף על כך, הענקת 

תו ירוק למוצר או שירות מעידה כי למפעל מודעות 

רבה לענייני איכות הסביבה, ומכאן היתרון התדמיתי 

והשיווקי שיש למפעל בהשוואה למפעלים אחרים. 

כדי שצרכן ידע לזהות מוצרים ירוקים הוחלט לסמנם 

בסמל מיוחד: התו הירוק. יצרן רשאי לסמן את מוצריו 

בתו ירוק לאחר קבלת היתר ממינהלת התו הירוק. 

מוצר המסומן בתו ירוק הוא מוצר העומד בדרישות 

התקנים הירוקים החלים עליו; המפעל שמייצר אותו 

אינו חורג מדרישות חוקי איכות הסביבה; ומערכת 

האיכות של ייצורו מבוקרת.

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=green_consumption_2009&enZone=green_consumption_2009
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=green_consumption_2009&enZone=green_consumption_2009
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=green_consumption_2009&enZone=green_consumption_2009
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=green_consumption_2009&enZone=green_consumption_2009
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2579253,00.html
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סמלים ירוקים נוספים: 

“ניתן למיחזור”, 

“עשוי חומר ממוחזר”, 

“לא נוסה על בעלי חיים”.

מידע נוסף
✽ אתר המשרד להגנת הסביבה << נושאים סביבתיים 

<< תעשיות ורישוי עסקים << רישוי עסקים << 

תו ירוק וניהול סביבתי << תו ירוק

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage

&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=ri

shui_asakim&enZone=rishui_asakim

מוצרים אורגניים
בשנים האחרונות הולכת ומתגברת התופעה של 

צריכת מוצרים אורגניים - אם מוצרי מזון ואם מוצרי 

ניקיון וקוסמטיקה. חנויות הטבע המספקות את 

התוצרת האורגנית מתרבות, והמודעות גוברת בשל 

הרצון להגן על הטבע והסביבה ולשמור על הבריאות. 

המוצרים האורגניים הם תוצר של החקלאות האורגנית, 

חקלאות שיש בה הקפדה על ההתחשבות בטבע, 

הימנעות מפגיעה בקרקע וניסיון לפעול בדרכים שייטיבו 

עם הקרקע ויעשירו אותה. שיטות הגידול, העיבוד 

והשינוע בחקלאות האורגנית ידידותיות לסביבה. כך 

למשל בניגוד לחקלאות קונבנציונלית שיש בה שימוש 

בחומרי ריסוס ובדשנים מזיקים, בחקלאות האורגנית 

משתמשים בהדברה ביולוגית או בהדברה משולבת וכן 

בקומפוסט - דשן אורגני העשוי פירות, ירקות וצמחים 

שנרקבו והתפרקו, והם מוחזרים לקרקע - מקומם 

הטבעי. בחקלאות האורגנית יש הקפדה על גידול כמה 

סוגי גידולים בשטח אחד כדי לשמור על איכות האדמה. 

שמו של הגוף המפקח על כל התהליכים לעיל ועל 

  .ppis תוצרי החקלאות האורגנית בישראל הוא

בספטמבר 2008 נכנס לתוקפו החוק האורגני. תחת 

חסותו כלולים מוצרי המזון הגדלים בצורה אורגנית, 

והם מסומנים במדבקה של הסמל האורגני. 

מידע נוסף:
✽ משרד החקלאות ופיתוח הכפר << נושאים << 

חקלאות אורגנית    

http://www.moag.gov.il/agri

✽ למה אורגני? סדרת כתבות מאתר “חיים אורגניים” 

<< אורגני << למה אורגני?

http://www.organiclife.co.il

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=rishui_asakim
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=rishui_asakim
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=rishui_asakim&enZone=rishui_asakim
http://www.moag.gov.il/agri
http://www.organiclife.co.il/
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קיימות וטביעת הרגל האקולוגית

קיימות ופיתוח בר קיימא
פעולות שאנו מבצעים היום משפיעות גם על הדורות 

הבאים, לטוב ולרע. פיתוח בר קיימא ממלא את צורכי 

הדור הזה בלי להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים 

למלא את צורכיהם. הוא אינו פוגע בבסיס המשאבים 

שעליהם הוא נשען. 

ניצול המשאבים במסגרת פיתוח בר קיימא נעשה 

בקצב המאפשר לתהליכים הטבעיים לחדש את 

המשאבים שנוצלו. הוא מגביל את יכולת הצמיחה שלו 

עצמו לפי כמות המשאבים והתחדשותם על פני כדור 

הארץ ודואג לטפח את המערכות הטבעיות שמספקות 

לנו במישרין או בעקיפין את מרבית המשאבים הללו. 

הוא מציע שימוש מושכל במשאבים ופיתוח מתוכנן 

ואינו יוצר בסביבתו מפגעים לא-הפיכים. קיימות היא 

מהות, תפיסת עולם ודרך חיים למימוש הצרכים 

הסביבתיים, החברתיים והכלכליים של כל אדם בד בבד 

עם שמירה על זכותם של הדורות הבאים לממש את 

צורכיהם; קיימות היא התנהגות או אורח חיים שיכולים 

להתקיים כפי שהם לאורך זמן בלי לקרוס. 

“התנהגות מקיימת” היא דפוסי חיים המקדמים את 

ערכי הקיימות, כגון שימוש מושכל במשאבים, מיחזור, 

עשייה קהילתית ואזרחות פעילה.

במסמך “אג’נדה 21” הוצגה התפיסה “חשֹוב עולמית, 

פעל מקומית”, ולפיה תהליכים עולמיים מתחילים באדם 

ובקהילה, והמפתח לשינוי נמצא בידי כל אדם והקהילה 

שהוא חי בה. 

מסמך המדיניות קורא ליישום אג’נדה 21 מקומית 

ולעידוד רשויות מקומיות לפתח חזון המבוסס על 

עקרונות לפיתוח בר קיימא ומחויבות למימוש חזון זה. 

הנחת היסוד היא שהכי קל להתחבר לסוגיות סביבתיות 

מקומיות ולפעול בעניינן ובכך להשפיע על איכות החיים. 

הגישה המקובלת בתנועה הסביבתית היא גישה 

סביבתית-חברתית הקושרת בין נושאי סביבה לחברה 

ורואה במשבר הסביבתי משבר חברתי שתיקונו הוא 

בראש ובראשונה תיקון ערכי. לתקן את העולם = לתקן 

את האדם. 

מידע נוסף:
✽  פיתוח בר קיימא באתר המשרד להגנת הסביבה - 

נושאים סביבתיים << פיתוח בר קיימא

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPag

e&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho

=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima

✽  בשביל הקיימות, אאוריקה, גיליון מספר 26, 

אפריל 2008

✽  )1998( לקראת פיתוח בר קיימא - מסמכים 

ראשוניים, המשרד לאיכות הסביבה 

✽  )2003( לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר-קיימא 

בישראל, המשרד לאיכות הסביבה

✽  )2003( סימני חיים 2003 - המגמות המעצבות 

את עתידנו, מרכז השל, מכון ירושלים לחקר 

ישראל.

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pituach_bar_kaima&enZone=pituach_bar_kaima
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חינוך לקיימות 
חינוך לקיימות עוסק בין השאר בהשלכות הפיזיות 

והאנושיות )אתיות ונפשיות( של מעשי האדם, בחיזוק 

המודעות העצמית והמיומנויות לפעול בתחום וכן באורח 

חיים מקיים )בר קיימא(.

חינוך לקיימות הוא כלי מרכזי לקידום חברה מקיימת. 

יש בו תובנות וכלים לשינויים תודעתיים והתנהגותיים.

אצל כל אדם אפשר למצוא היבטים ייחודיים של קיימות 

המושפעים מהתרבות, הטבע והאקלים המקומיים. כל 

ציבור יכול להעשיר את החשיבה והעשייה המקיימות 

של הכלל.

חינוך לקיימות הוא תהליך הנמשך לאורך כל 

החיים, במסגרות החינוך וכן בבית, בקהילה, בעבודה 

ובתקשורת, והוא מלווה בהבנה ובחיזוק של הקשרים 

בין תחומי החיים הללו.

חשוב לעצב תכניות של חינוך לקיימות בשיתוף פעולה 

בין הגורמים הרלוונטיים, ובהם נציגות של אנשי החינוך 

שיהיו ממונים על הגשת התכנית )למשל מורות, גננות 

ומדריכים(, מומחי פדגוגיה ומומחי קיימות.

חינוך לקיימות יכול להיכלל הן בתחומי הלימוד )על 

בסיס שיתוף פעולה בין המורים(, והן בתכנית מחברת 

הכוללת שיטות לימוד מגוונות - בפנים ובחוץ - ועשייה 

מקיימת.

רכיב חיוני בחינוך לקיימות הוא התנהלות מקיימת של 

מוסדות החינוך, ובהם הצוות והתלמידים, כגון מחויבות 

להקטנת טביעת הרגל האקולוגית ושיפור הסביבה 

הקרובה.

שהות בטבע מגיל צעיר עם מבוגרים )למשל הורים 

ומורים(, הן בפעילות מובנית והן בפעילות שאינה 

מובנית, היא חלק מהותי מחינוך לקיימות.

חינוך לקיימות כולל מפגש עם אנשים בקהילה בעלי 

אורח חיים מקיים )למשל בעלי ידע אקולוגי מסורתי, 

בעלי הרגלי התנהגות מקיימים ואנשים המשתמשים 

בחידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לצורך שמירה 

על הסביבה(.

רכיבים בחינוך לקיימות: 
אורח חיים 

✽  הקטנת “טביעת הרגל האקולוגית” )השטח 

והמשאבים הדרושים לקיום אורח החיים של האדם(

✽  טיפוח רשות הרבים )“נחלת הכלל”, נכסים שאינם 

בבעלות פרטית ועם זאת אינם שייכים לכולם, 

למשל האוויר, מי התהום, חוף הים והרחוב(

✽  זיקה למקום - בין השאר היכרות עם הסביבה 

הקרובה ונשיאה באחריות )למשל, העדפת מוצרים 

המיוצרים ברמה המקומית( 

✽  אזרחות פעילה, השתייכות לקהילה מקומית 

ועזרה הדדית 

✽  פעילות תרבותית מקומית וחיבור למורשת 

התרבותית של הסביבה המקומית 

ערכים

✽  דאגה וכבוד לכל הסובב אותנו: מגוון הנופים, 

האנשים, התרבויות והיצורים החיים באזורים 

עירוניים, כפריים ולא מיושבים 

✽  התחשבות בכל השותפים החולקים אתנו את 

אותה סביבה - בני אדם, בעלי חיים, צמחים ודוממים

✽  תחושת אחריות ומחויבות לסביבה 

✽  תמיכה בצדק סביבתי, דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 

של תהליכים בזירה הציבורית 

✽  צניעות, ענווה, דרך ארץ ושיתוף פעולה 
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מיומנויות

✽  מיומנות להבין ולחקור את העולם שסביבנו, להציע 

ולנתח מענים לאתגרים, גם במצבי מורכבות, חירום 

וחוסר ודאות  

✽  מיומנות לבחון תחומים כגון קדמה, טכנולוגיה 

וצרכנות ואת השפעתם על האדם והסביבה ולנקוט 

עמדה ביקורתית

✽  אזרחות פעילה: מיומנויות לפעול להשפעה על 

המגזרים השונים: הממשלתי, הלא-ממשלתי )המגזר 

השלישי(, העירוני )המוניציפלי( והפרטי; להשתתף 

בתהליכים שבהם הציבור מעורב בקבלת החלטות 

ולהוביל שינוי 

 

ידע

✽  הבנה מעמיקה וראייה מערכתית של התלות 

ההדדית ויחסי הגומלין המורכבים והדינמיים בין 

רכיבי הסביבה הפיזיים והאנושיים, ברמה המקומית 

וברמה העולמית 

✽  הבנה של מערכות תומכות חיים )המערכות 

האקולוגיות המאפשרות את קיום החיים על-פני 

כדור הארץ( וחשיבותן הן בפני עצמן הן לרווחת 

האדם  

✽  הבנה של מערכות חברתיות, פוליטיות וכלכליות 

ושל תרומתן לכינון הקיימות

✽  הכרת ההיבטים המקיימים בתרבות שאליה 

משתייכים וכן באורחות החיים ובמקורות של 

התרבויות בישראל, למשל בתחומי הצריכה, התזונה, 

ניהול משאבי הטבע, החקלאות, הניקיון, שמירת 

הטבע ותכנון 

מידע נוסף:
✽  חינוך לקיימות, הכדור בידנו, גיליון מס’ 10, 

מאי 2007

טביעת הרגל האקולוגית

צמצום טביעת הרגל האקולוגית ← 
צמצום הפסולת 

את מדד טביעת הרגל האקולוגית המציא זוג חוקרים 

קנדיים - ריס ו-וקרנייג’יל 

)Rees &  Wackernagel( - בתחילת שנות התשעים 

למאה העשרים. חישובי המדד מבוססים על שתי 

עובדות פשוטות: א. אפשר לעקוב אחר רוב המשאבים 

שאנו צורכים ורוב הפסולת שאנו מייצרים, ב. אפשר 

להמיר את המשאבים והפסולת ליחידות שטח ולחשב 

מהו השטח הנדרש כדי לספק את המשאבים ולהיפטר 

מהפסולת. 

טביעת הרגל האקולוגית של עיר כמו לונדון, עיר 

שבשטחה 7 מיליון בני אדם, גדולה פי 300 משטחה, 

והיא זהה כמעט בשטחה לטביעת הרגל האקולוגית 

של כל שאר אנגליה. ברור שלא כל השטחים שלונדון 

משתמשת בהם למחייתה נמצאים בשטחה, קצתם 

נמצאים במקומות אחרים בעולם, והעיר מייבאת מהם 

את המשאבים הנדרשים לה. מכיוון ששטח יכול לשמש 

לכמה שימושים )למשל גם לספק עץ ונייר, גם לטהר 

את האוויר וגם להיות מקום למגוון הביולוגי( נזהרים 

בחישוב שלא לחשב שטח כלשהו פעמיים, בקטגוריות 

שונות.

טביעת הרגל מורכבת מסך הקרקעות המשמשות 

ישירות למשאבי אדם: לחקלאות מרעה ותעשיית עץ; 

לדיג )משטחי ים(; לקליטת CO2 הנפלט בתהליכי ייצור 

אנרגייה )משטחים ירוקים(; לקרקע בבתים או בכבישים; 

ולשימור המגוון הביולוגי. 

מדענים חישבו את טביעת הרגל של מדינות רבות. אם 

מחלקים את טביעת הרגל של מדינה במספר התושבים 

מקבלים את טביעת הרגל הממוצעת לנפש. השוואה 

לשטח הזמין לנפש באותה מדינה תראה אם למדינה 

עודף שטח או מחסור בשטח היכול להכיל את טביעת 

הרגל שלה. 
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האם יש במדינה שטח מספיק 

להכיל את טביעת הרגל שלה?

שטח זמין

)דונם לנפש(

טביעת רגל 

)דונם לנפש(

המדינה

כן, עודף של 129 דונם לנפש 200 71 קנדה

לא, מחסור של 44 דונם לנפש 50 94 ארה”ב

לא, מחסור של 36 דונם לנפש 8 44 הולנד

לא, מחסור של 43 דונם לנפש 6 49 יפן

לא, מחסור של 44 דונם לנפש 4 48 ישראל

לא, מחסור של 13 דונם לנפש 4 17 מצרים

לא, מחסור של 12 דונם לנפש 9 21 סין

לא, מחסור של 5 דונם לנפש 4 הודו 9  

לא, מחסור של 8 דונם לנפש 27 21 ממוצע עולמי

מחשבונים מסוימים מאפשרים לחשב את טביעת 

הרגל האישית של כל אחד ואחד מאתנו על-פי הרגלי 

החיים הקשורים בצריכה, תחבורה, שטח מגורים ועוד. 

המחשבונים מאפשרים גם לחשב מה היה הנתון אילו 

אותה טביעת רגל אישית הייתה טביעת הרגל האקולוגית 

של תושבי כדור הארץ כולם, בכמה כדורי ארץ היה צורך 

.http://www.myfootprint.org - כדי להכילה

משאבי כדור הארץ  וחשיבותם
משאבי הטבע רבים ומגוונים והם מספקים את כלל 

הצרכים האנושיים: 

אנרגייה - דלקים מחצביים כגון נפט, פחם וגז טבעי; 

דלקים המופקים בתהליכים ביולוגיים; אנרגיות 

מתחדשות 

מים - מי משקעים; מקורות מים עיליים; מי תהום 

קרקע - חומרי גלם לבנייה, לתעשייה, לביגוד והנעלה, 

לחרבות ולמחרשות ולייצור עוד מגוון כלים ומוצרים; 

בסיס למרבית הפעילות האנושית; מצע לכל דבר; 

חקלאות המייצרת מזון; שטח פתוח 

בני האדם מנצלים את משאבי הטבע משחר האנושות. 

משאבי טבע רבים אינם מתחדשים כלל, לפחות לא 

בסדרי גודל זמן אנושיים. אחרים מתחדשים בקצב אחיד 

או משתנה. אם נשתמש במשאב בקצב העולה על קצב 

התחדשותו )ניצול-יתר(, עלול להיווצר חסר )או גירעון( 

עד שהמשאב יתכלה. לפעמים שימוש-יתר גורם גם 

לפגיעה באיכות המשאב. 

יש משאבי טבע הנחשבים רכוש הציבור - מי שתייה 

למשל. משאבי טבע אחרים הם פרטיים, למשל 

מחצבים הנמצאים בקרקע פרטית ושייכים לבעלי 

הקרקע. המדינה יכולה גם לתת לגוף פרטי זיכיון 

למשאבי טבע השייכים לכאורה לציבור כולו, וגוף זה 

ייהנה מהרווחים הנובעים מניצול המשאב ויעביר מקצת 

הכנסותיו לאוצר המדינה.

יש משאבים שכמותם מוגבלת או שנדרשת השקעת 

מאמץ כדי להשיגם, ולכן אנו מוכנים לשלם בעבורם לפי 

“מחיר שוק”. משאבים כאלה הם קרקע, חומרי הזנה 

לגידולי חקלאות, בעלי חיים ניצודים, עץ וברזל לבנייה 

http://www.myfootprint.org
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ולתעשייה. משאבים אחרים נחשבים משאבים שאינם 

מוגבלים בכמותם, ולכן איננו מוכנים לשלם בעבורם, 

למשל אוויר נקי לנשימה וקרני השמש המאירות 

והמחממות - “שירותי החינם של הטבע”.

לא כל המשאבים נמצאים בכל מקום. כל מדינה 

מייבאת ומייצאת אפוא משאבי טבע לפי צרכיה, לפי 

שיקולי רווחיות ולפי שיקולים פוליטיים-אסטרטגיים. 

תפיסת עולם סביבתית רואה בטבע סביבנו, באוצר החי 

והדומם, פיקדון שעלינו האחריות להשתמש בו בתבונה 

ולאפשר גם לדורות הבאים ליהנות ממנו. 

מדינות מערביות אחדות החלו בשנים האחרונות, בעידוד 

האו”ם, לנסות ולנהל גם” חשבונאות ירוקה”, כלומר 

לנסות לכמת את התועלת והנזק הסביבתיים הכרוכים 

בפעילויות כלכליות למיניהן. הבעיה היא שקשה לקבוע 

ערך ומחיר לתפקודים, לשירותים ולהנאות שמקורם 

במערכת האקולוגית ושאינם נסחרים כיום. 

מידע נוסף:
אחירון-פרומקין, ת’ ופרומקין, ר’, המחיר הסביבתי של 

ניצול משאבי הטבע על ידי האדם, אאוריקה: 

כתב-עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, מרץ 2004, 

גיליון 18, רמות; אוניברסיטת תל אביב.  

המאמר המלא נמצא באתר הספרייה של מט”ח << 

אקולוגיה ואיכות סביבה

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10464&rel=1

אי הפסחא כמשל 
אי הפסחא הוא משל למה שעלול לקרות לכדור הארץ 

ולחברה האנושית אם לא נתעשת בהקדם ונפעל לשינוי 

המצב הקיים. זהו סיפור על חברה שהכחידה את 

משאבי הטבע שלה והובילה את עצמה לאבדון. 

האי נמצא באוקיינוס השקט. מגלה הארצות ההולנדי 

יקוב רוחבן )Jakob Roggeveen( גילה אותו בחג הפסחא, 

1722, ומכאן שמו. האי קטן יחסית )כ-164 קמ’’ר(; 

הוא מבודד מאוד ואינו ראוי למגורי אדם. היבשת 

הקרובה ביותר אל האי היא אמריקה הדרומית, במרחק 

כ-3,700 קילומטרים מזרחה ממנו. בעת שהתגלה חיו 

בו כ-400 ילידים באורח חיים פרימיטיבי ביותר. האי היה 

דל מאוד בצמחייה ובבעלי חיים. היו בו בעיקר ערבות 

עשב ועצים נמוכים משלושה מטרים. בניגוד לעליבותו, 

לאורך חופיו היו פזורים יותר מ-200 פסלי אבן ענקיים 

בדמות אדם. מקצת הפסלים הגיעו כל אחד ל-74 טון 

במשקלם ול-10 מטרים בגובהם. הם נחצבו בדרך כלל 

במקום אחד ואחר כך הועברו בדרך כלשהי לאתר 

המיועד, מרחק כ-10 קילומטרים משם. באי נמצאו עוד 

כ-700 פסלים גדולים אף יותר, בשלבי הכנה שונים, 

שנראה כי ננטשו באמצע העבודה עליהם.

שנים ניסו חוקרים רבים לענות על השאלות 

המתבקשות: כיצד הצליחו להעמיד פסלים גדולים 

כל כך בלי עצים הדרושים לייצור מכונות ובלי חבלים 

חזקים? איך נשאו את הפסלים ממקום למקום? 

לפי מספר הפסלים העריכו שאלפים רבים חיו באי; 

אם כך, לאן נעלמו? מה אכלו התושבים? ובכלל, כיצד 

הגיעו לאי?

האי כגן עדן

באמצעות שיטות תיארוך למיניהן הגיעו החוקרים 

למסקנה כי הפעילות באי החלה בשנת 400 לפנה’’ס. 

השאלה איך הגיעו המתיישבים הראשונים אל האי 

נשארה בגדר תעלומה. בדיקות דנ’’א הוכיחו כי תושבי 

האי הם פולינזים. ההערכה היא כי חיו באי כ-10,000 

 איש.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10464&rel=1 
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כדי לגלות כיצד נחצבו הפסלים והועמדו במקומותיהם 

עשו הארכאולוגים ניסוי. השתתפו בו מתנדבים מבני 

האי. המסקנה הייתה שכדי ליצור פסל אחד בשנה יש 

צורך בעשרים אנשים מצוידים באזמלים עשויי אבן. 

כדי להעביר פסל אחד על מסילות עץ דרושים לפחות 

עשרה גזעי עץ, הרבה חבלים ומאות אנשים )בהתחשב 

בעובדה שלא היו בידם גלגלים או כלי עבודה(. חבלים 

אפשר לייצר מעץ מקומי קטן בשם “האו האו”, אך העץ 

 היה נדיר מאוד כשהתגלה האי ב-1722.  

החוקרים בדקו אבקות צמחים מדגימות הקרקע. 

להפתעתם גילו שבעבר היו באי יערות עצים ושיחים. 

בחפירות באתרי הפסולת של תושבי האי הראשונים 

נמצאו מעט מאוד עצמות דגים אך הרבה עצמות 

דולפינים. נמצא גם כי תושבי האי אכלו עופות ים, 

עופות יבשה, בשר חולדות וכלבי ים.

הממצאים הראו שאי הפסחא היה פעם גן עדן עלי 

 אדמות. אם כך, מה גרם למקום להיעשות שומם וחרב?

משבר הדרגתי

כשהגיעו אל האי המתיישבים הראשונים היה אי 

הפסחא מיוער בצפיפות ב-16 סוגים של עצים ושיחים 

גבוהים. השכיח מכולם היה סוג של דקל שאינו קיים 

עוד באי. עץ דקל מסוג זה מניב אגוזים אכילים ושרף 

)וממנו מכינים סוכר(. היו באי לטאות, שישה סוגים של 

עופות יבשה ו-25 מינים של עופות ים. האי היה עשיר 

 ויכול היה לספק את צורכיהם של 3,000 איש לפחות.

התושבים החלו לכרות עצים להסקה ולבניית סירות. 

הם הקימו באי תרבות של בניית פסלים, ולצורך כך 

הרסו את היערות. הממצאים מראים כי כבר בשנת 

800 לספירה היה הרס מתקדם של היערות באי, 

וההערכה היא שזמן קצר לאחר שנת 1400 נכחדו 

 עצי הדקל שגדלו באי.

התושבים התרבו ונהנו משפע המזון אך לא השכילו 

 לנצל בחכמה את גן העדן שעמד לרשותם.

אוכלוסיית הציפורים באי הידלדלה וכך נפגעה גם 

האבקת פרחי העצים. סופם של בעלי החיים הגיע עם 

סופו של היער. כל אחד ממיני עופות הים והיבשה שחיו 

באי נכחד. חלזונות הים הגדולים התמעטו, והתושבים 

 נאלצו להסתפק בחלזונות הים הקטנים.

בלי העצים לייצור סירות קאנו לא יכלו תושבי האי 

לעזוב את חופי האי, וכלל לא ידעו על קיומם של 

אנשים אחרים על-פני כדור הארץ. הם לא יכלו לצאת 

ללב ים לצוד דולפינים. מקורות המזון שלהם התמעטו, 

ואנשים החלו להגביר את גידול התרנגולות. כשהגיעו 

זמנים קשה יותר פנו למאגר הבשר האחרון שנותר 

להם - האדם. עצמות בני אדם נמצאו באתרי הפסולת 

האחרונים של ההתיישבות הראשונה באי, עדות 

לקניבליזם. האוכלוסייה סבלה מרעב וקטנה ביותר. 

אנשים נאלצו להסתתר במערות כדי להתגונן מפני 

אויבים. קבוצת לוחמים השתלטה על השלטון המקומי 

שתפקידו היה לדאוג לחלוקה נכונה של המשאבים, 

ובני חמולות יריבות החלו להפיל זו את פסליה של זו. 

באי שררה אנדרלמוסיה גדולה ומלחמה מתמשכת.

קשה להבין כיצד הגיעה החברה באי למצב כזה; איך 

קרה שהתושבים לא ראו את המתרחש סביבם? איך 

לא הבינו למה הם גורמים? מדוע לא הפסיקו להכחיד 

את כל אשר סביבם? 

התשובה היא שהאסון לא התרגש על תושבי האי 

ביום אחד, אלא טיפין-טיפין, ולכן נראה שכלל לא 

תפסו את גודל הבעיה. הם חשבו על ההווה ולא על 

העתיד, והתקשו להאמין שיום יבוא ויישארו חסרי-כול. 

כאמור, משל למצבו של כדור הארץ בימינו.
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לא משאירים עקבות – שנ”ה טובה

מהם הכללים הבסיסיים שמאפשרים ליהנות מטיול בטבע וגם לשמור עליו.

שביל: לא יורדים מהשביל ברכב וברגל - מעבר לסיבה הבטיחותית, השביל הוא פשרה בין רצוננו להתקרב   ✽

לחוויה עד כמה שאפשר לבין צורכו של הטבע להתקיים ולשרוד. ירידה מהשביל יכולה לפגוע בחי, צומח 

ודומם על-ידי רמיסה, הידוק הקרקע, פגיעה בקינים על הקרקע ועוד. גם אם נראה לכם שהשטח אינו 

פגיע, אינכם יודעים בבטחה אם הצמח שרמסתם על זרעיו אינו ייחודי ומה משמעות הדריסה של ביצים 

שהיו בקן נסתר על הקרקע.

מה לעשות? - להקפיד לטייל על השביל המסומן.

ניקיון: האשפה היא מפגע אקולוגי, שכן היא יכולה לגרום לשינוי אקולוגי )מזון זמין מגדיל אוכלוסיות של   ✽

בעלי חיים מעבר לסף הקיבולת האמיתי בטבע( וגם לפגיעה פיסית - מפציעה ועד מוות - של בעלי חיים 

עקב בליעת מזון שאינו מיועד לחיות בר, בליעת פלסטיק הגורם לסתימת קיבה, היחתכות ממתכת חדה 

)למשל מקופסת שימורים(, הילכדות בתוך אשפה )למשל פסולת בקבוקים ושקיות(.

מה לעשות? - לקחת את הלכלוך ולהשליכו לפח הקרוב. אל תשאירו לכלוך בשקית בשטח כי חיות הבר 

יפתחו אותה.

הסתכלות בלבד: שומרים על המצב כפי שהוא - בגן לאומי או שמורת טבע אסור על-פי חוק לגעת   ✽

ולשנות. אסור לקטוף פרחים וצמחים מכל סוג )ואפילו לא כאלו שיש בחצרות בתים(, אסור לקחת זרדים 

או אבנים וגם לא מטפסים על חורבות וכדומה.

מה לעשות? - ליהנות מהנוף והשקט. לא לקטוף, לא לחתוך, לא להזיז ולא לקחת.  

שומרים על שנ”ה )שביל, ניקיון, הסתכלות( טובה - שומרים על הטבע

ִכרו, בגנים לאומיים ושמורות טבע אסור לקטוף גם צמחים “פשוטים” הנמצאים ליד ביתנו, כגון סביון וחרצית,  ז

שכן הם חלק מבית הגידול.

כתב: איל מטרני

ממונה תחום קהל וקהילה, מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים





המשרד להגנת הסביבה:

www.sviva.gov.il

משרד החינוך:

www.education.gov.il

החברה להגנת הטבע:

www.teva.org.il
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